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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان حممد، وعلى آله وصحبه  

 أمجعني. وبعد.
، كان الغرض منها تيسري التحضري لدروس الفقه، وذلك جبمع  ئحوالذاب  األطعمة فهذه مذكرة كتاب  

، دون التقيد بشرح منت أو كتاب حمدد، حىت تكون صاحلة للمراجعة والتحضري  مسائل كتاب األطعمة 
 كتاب. نت او  مألي 

وألجل ذلك، على فرتات متقطعة،  ولطبيعة هذا النوع، فإنين مل أقم جبمع املادة مرة واحدة، وإمنا كانت  
 س منك أخي القاريء أن تغض الطرف عن مسائل غري حمررة، أو غري مسندة إىل مرجع.فهذا التما

وقد جعلت املذكرة على شكل مسائل فقهية، مرتبة ترتيبا منطقيا حبسب نظري القاصر، ورتبت أبواهبا 
 وفق كتب احلنابلة يف الغالب.

فسي ومن الشيطان، وهللا  فما كان فيها من صواب، فهو من هللا وحده، وما كان غري ذلك فهو من ن
 يعفو عين ويغفر.

 وأشرف ابلتواصل والتصحيحات والتعليقات على الربيد اإللكرتوين:  
aabumoosa@gmail.com  

 
 كتبه: د. عبد الرمحن أبو موسى
  

mailto:aabumoosa@gmail.com
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 والذبائحكتاب األطعمة 
 تقديم

وأما كون ما يشرب   ،األطعمة مجع طعام، وهو كل ما يؤكل أو يشرب، أما كون ما يؤكل طعاما فأمره ظاهر**  
طعاما فلقوله تعاىل }فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين{، فجعل الشرب طعما، وألن الشارب 

 [ 15/5تع ]الشرح املم يطعم الشيء املشروب، فهو يف الواقع طعام.
لكم ما يف    و الذي خلق، وهذا حمل إمجاع بني العلماء، لقوله تعاىل }هاألصل يف األطعمة واألشربة احلل  *

،  اسم موصول، واالسم املوصول يفيد العموم، كما أنه أكد ذلك العموم بقوله: }مجيعا{  {ما}و  ،  األرض مجيعا{
وعن   ، هنى عن متعة النساء يوم خيربمرفوعا: )  -رضي هللا عنه-ويدل لذلك أيضا حديث علي بن أيب طالب  

 [، فدل على إابحة ما عدا ذلك، ما مل يقم دليل عليه.1407، م 4216( ]خ أكل حلوم احلمر اإلنسية
على الذين حيرمون ما أحل هللا من هذه األمور فقال: }قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده  وقد أنكر هللا تعاىل  

 .والطيبات من الرزق{
أما الكافر فاألطعمة عليه حرام؛ ألن هللا يقول: }قل من حرم وكون األصل فيه احلل، هذا اثبت للمؤمن فقط،  

زينة هللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة{، فقوله:  
ناح فيما  }ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جوقال تعاىل  }قل هي للذين آمنوا{، خيرج غري الذين آمنوا،  

 .طعموا{، فمفهومها أن غريهم عليهم جناح فيما طعموا
ومع ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا بشرط أال يستعينوا بذلك على املعصية،  

احملسنني{ وهلذا قال هللا تعاىل: }إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا وهللا حيب  
 [ 15/5]الشرح املمتع 
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، فخرج بقوهلم )طاهر( النجس واملتنجس، فالنجس كامليتة واخلنزير والدم ** يباح كل طعام طاهر، ال مضرة فيه
املسفوح، واملتنجس ما كان أصله طاهرا، لكن طرأت عليه النجاسة، كرّب أصابه بول آدمي، والدليل على حترمي 

 . فإذا أكلته، أو شربته فقد ابشرت النجاسةاملتنجس، أنه عني اختلطت ابلنجاسة، 
 وسواء كانت املضرة يف عينه، أو يف غريه. مضرة فيه( ما فيه مضرة، ولو كان طاهرا، وخرج بقوهلم )ال 

، وقشر البيض، والفاكهة املسوسة إذا أكلت مع دودها، ومثال الدخان و يف عينه السم،  فمثال ما كان فيه مضرة  
ت بني الطعامني حصل أن يكون هذا الطعام ال يلتئم مع هذا الطعام، مبعىن أنك إذا مجعما فيه مضرة يف غريه  

أكلتهما على انفراد مل حيصل الضرر، ومن ذلك احلمية للمرضى، فإن املريض إذا محي عن نوع معني   الضرر، وإذا
 [ 10/481، شرح املشيقح 15/9. ]الشرح املمتع من الطعام، وقيل له: إن تناوله يضرك، صار عليه حراما
، وما يعيش يف املاء،  ليه بغري ذكاة، إال السمك واجلراد** األصل أنه ال يباح شيء من احليوان املقدور ع 

فخرج بقوهلم )املقدور عليه( غري املقدور عليه كما سيأيت يف شروط التذكية، واستثناء السمك واجلراد اثبت كما  
العلماء فيما ال نفس له سائلة كاجلراد، فاشرتطوا حللة  املالكية مجهور  البحر، وخالف  سيأيت يف حكم حيوان 

 [  1/154لتذكية. ]أحكام القرآن للجصاص ا
واختلف العلماء يف حكم أكل السمك حيا، أو اجلراد حيا، فللشافعية وجهان، األول: الكراهة، والثاين: احلرمة، 

،  9/82واختار ابن حزم التحرمي، واستدل أبنه تعذيب، وقد هني عن تعذيب احليوان. ]اجملموع شرح املهذب  
 [6/65احمللى 

ومل يكره "،  فإن هذا له دم  ،واجلراد أسهل  ،ما يعجبين":  عن السمك يلقى يف النار؟ فقالإلمام أمحد  وقد سئل ا
سمك ، وألن الوأما اجلراد فسهل يف إلقائه؛ ألنه ال دم له ، السمك إذا ألقي يف النار، إمنا كره تعذيبه ابلنار  أكل

  واجلراد ال ميوت يف احلال، بل يبقى مدة طويلة. ال حاجة إىل إلقائه يف النار، إلمكان تركه حىت ميوت بسرعة،  
 [9/395]املغين 

 حيوان البحر
 وما حيرم على أقوال:  ** اختلف العلماء فيما حيل من حيوان البحر
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 وهو مذهب املالكية أن حيوان البحر حالل كله، واستدلوا مبا أييت:  القول األول:
كم{، واملراد ابلصيد ما أخذ حيا، وابلطعام ما أخذ ميتا،  قوله تعاىل }أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ل  -1

 .  -رضي هللا عنهما-كما فسره بذلك ابن عباس 
ر علينا أاب  وأم    -صلى هللا عليه وسلم-بعثنا رسول هللا  : )قال  -رضي هللا عنه-بن عبد هللا  جابر  حديث    -2

وانطلقنا على ...    فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة  ،وزودان جرااب من متر مل جيد لنا غريه  ،نتلقى عريا لقريش  ،عبيدة
أبو    :قال ف  ،فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنرب  ،فع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخمساحل البحر فر  

 ،  سبيل هللا وقد اضطررمت فكلواويف،  -صلى هللا عليه وسلم-سل رسول هللا  ال بل حنن ر    :مث قال  ، عبيدة ميتة
ونقتطع   ،عينه ابلقالل الدهن  -جتويف-ولقد رأيتنا نغرتف من وقب    ،فأقمنا عليه شهرا وحنن ثالث مائة حىت مسنا

وأخذ ضلعا من أضالعه    ،فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عشر رجال فأقعدهم يف وقب عينه  ، منه كقدر الثور
  ، -يعين محلوا بعض اللحم بال طبخ-  وتزودان من حلمه وشائق  ، نا فمر من حتتهامث رحل أعظم بعري مع  ،فأقامها

فهل  ، هو رزق أخرجه هللا لكم  : فقال  ،فذكران ذلك له  -صلى هللا عليه وسلم-فلما قدمنا املدينة أتينا رسول هللا  
[، وهذا 1935]م  (  منه فأكله  -صلى هللا عليه وسلم-فأرسلنا إىل رسول هللا    ،معكم من حلمه شيء فتطعموان

 احلديث يدل على أمور: 
 .  اليت االختيار والضرورةأن حيوان البحر من غري السمك حيل أكله يف حاألول: 
 أنه ال حيتاج إىل ذكاة .  الثاين: 

 .  ري هل مات حتف أنفه أو بسبب حادث ، ألنه ال يدحل الطايفالثالث: 
يد اجملوسي والوثين واملسلم  فص  ،ألنه إذا كانت ميتته حالال   ، وسي والوثين للسمك ال أتثري لهأن صيد اجملالرابع:  

 . سواء
وأما ،  فأما امليتتان فاحلوت واجلراد،  أحلت لكم ميتتان ودمانمرفوعا: )  -رضي هللا عنهما-بن عمر  احديث    -3

أخرجه أمحد والدارقطين مرفوعا وقال إن  "  :، وقال احلافظ 3314  جه،  5690حم  ( ]الدمان فالكبد والطحال
وقال أيضا: ،  9/621فتح الباري  ،  ": إن له حكم الرفعورجح البيهقي أيضا املوقوف إال أنه قال،  املوقوف أصح
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أبو زرعة وأبو حامت، وفيه عبد الرمحن بن زيد ضعيف    رواه الدارقطين موقوفا قال: وهو أصح، وكذا صحح املوقوف"
 [4/111وانظر زاد املعاد  ،1/36التلخيص احلبري "، مرتوك، وقال أمحد: حديثه هذا منكر

وهو مذهب الشافعية احلنابلة، أن حيوان البحر حالل كله إال الضفدع والتمساح واحلية، واستدلوا   القول الثاين:
أن طبيبا سأل : )-رضي هللا عنه-التيمي  عبد الرمحن بن عثمان  أبن الضفدع منهي عن قتله، كما يف حديث  

، ويف إسناده سعيد بن  3871( ]د  فنهاه عن قتلها  ،ضفدع جيعلها يف دواءعن    -صلى هللا عليه وسلم-النيب  
  ، وسعيد بن خالد هو القارظي ضعفه النسائي ووثقه ابن حبان  ،هو أقوى ما ورد يف الضفدعخالد، قال البيهقي: "

 ، وصححه األلباين[، وأيضا هو مستخبث.4/201راية نصب ال"، وقال الدارقطين مدين حيتج به
 ساح فهو ذو انب، واحلية من املستخبثات. وأما التم

وهو مذهب احلنفية، أن مجيع ما يف البحر من احليوان حمرم األكل إال السمك خاصة، فإنه حالل،    القول الثالث:
 ويستثىن من السمك ما طفا منه. 

ه ما يؤكل نظريه وهو وجه عند الشافعية وقول عند احلنابلة، أنه يؤكل السمك، وأما غريه فيؤكل من  القول الرابع:
 يف الرب، كالبقر والشاة، وما ال يؤكل نظريه يف الرب ككلب البحر، وخنزير البحر فهو حرام. 

، واستثىن الذكاة   طبشر ما عدا السمك منها يؤكل  ، أن  والليث بن سعد  ابن أيب ليلىوهو قول    القول اخلامس:
 . خنزيره و إنسان املاء الليث 

ثناء الضفدع والتمساح فهو صحيح، لكنهما ليسا من حيوان البحر اخلالص، والصحيح هو القول األول، أما است
 بل مها من الربمائيات، فإذا صح احلديث يف النهي عن قتل الضفدع كان أكله حمرما.

وأما الربية فسيأيت  وأما التمساح فهو ذو انب يعدو بنابه، وأما احلية، فإذا كانت احلية مائية فهي حالل لألصل،
 حملرمات. أهنا من ا

 حيوان البر
 ويستثىن من ذلك ما أييت: ،  حيواانت الرب مباحة** 
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هنى رسول هللا  : ) -رضي هللا عنه- وهذا مذهب مجهور العلماء، حلديث جابر  ،  نسيةوهي اإل  احلمر األهلية  -1
[، وعن 1941، م  4219( ]خ  يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية ورخص يف اخليل  -صلى هللا عليه وسلم-

إابحتها، فعن عمرو بن دينا    -رضي هللا عنهما -اإلمام مالك أن احلمر األهلية مكروهة، وجاء عن ابن عباس  
هنى عن محر األهلية، فقال: قد كان    -صلى هللا عليه وسلم-يزعمون أن رسول هللا  " د:  قلت جلابر بن زيقال:  

ابلبصرة، ولكن أىب ذاك البحر ابن عباس وقرأ: } قل ال أجد يف ما  يقول ذاك احلكم بن عمرو الغفاري عندان  
 [5529" ]خ أوحي إيل حمرما {

أنه  ) :  -رضي هللا عنه-أما احلمر الوحشية فهي حالل، ودليل ذلك األصل، وأيضا حديث الصعب بن جث امة  
إان    :قال  ،فلما رأى ما يف وجهه  ،فرده عليه،  محارا وحشيا وهو ابألبواء  -صلى هللا عليه وسلم-أهدى لرسول هللا  

 [1193، م 1825( ]خ مل نرده عليك إال أان حرم
 حيرم أكله؛ ألن العربة ابألصل.فال لو أتهل احلمار الوحشي و 
انت سواء أكو به الصيد وأيكله،    ، ومعىن يفرتس به أي: يصطاد به، فينهش من السباع   يفرتس به ما له انب    -2

والدب ، أم وحشية كاألسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والسنور والسنجاب  األهليأهلية كالكلب والسنور  
 . والقرد وابن آوى والفيل

 . فرتس األشياء الصغريةيأو يفرتس املواشي، فقد بن آدم، أن يفرتس كون احليوان مفرتسا وليس بشرط  
يبلغ من شدة غضبه أن يقتل نفسه.   وقد قيل إن النمر أخبث من األسد؛ ألنه ال ميلك نفسه عند الغضب، حىت

 [10/487]شرح املشيقح 

وحترمي احليوان املفرتس هو مذهب اجلمهور، ولإلمام مالك ثالثة أقوال: التحرمي، والكراهة، وحترمي العادي كاألسد 
 والنمر والذئب، وكراهة غريه كالدب والثعلب والضبع. 

، أم متوحشة سواء أكانت أهلية كالسنور والكلبيواانت املفرتسة  يكره تنزيها أكل احلوالقول املشهور للمالكية أنه  
 [ 5/134. ]املوسوعة الكويتية كالذئب واألسد
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هنى عن أكل   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  : )-رضي هللا عنه-أيب ثعلبة  ودليل حرمة هذا النوع حديث  
 [ 1932، م 5530( ]خ كل ذي انب من السباع

وألن احلكمة تقتضيه؛ ألن للغذاء أتثريا على املتغذي به، فاإلنسان رمبا إذا اعتاد التغذي : "قال شيخنا رمحه هللا 
فإن الذئب   ،ألن ذوات الناب من السباع تعتدي  ،على هذا النوع من اللحوم صار فيه حمبة العدوان على الغري

ما يكتفي بقتل واحدة وأيكلها،    مثال إذا رأى الغنم عدى عليها، ومع ذلك فإن بعض الذائب إذا دخل يف القطيع
 بل مير على القطيع كله فيقتله كله، وأيكل ما شاء مث خيرج.

" ]الشرح املمتع  فإذا اعتاد اإلنسان التغذي هبذه األمور فرمبا يكون فيه حمبة العدوان، وهذه من حكمة الشرع
15/17] 

من أخبث احليوان وأشرهه، وهو ، فذهب احلنفية إىل حترمي أكل الضبع؛ ألنه  واختلف العلماء يف أكل الضبع
 . أكلهم، وأيكل اجليف، ويكسر بنابهمغرى أبكل حلوم الناس ونبش قبور األموات وإخراجهم و 

 وللمالكية قوالن: التحرمي والكراهة، وقد سبق أن لإلمام مالك ثالثة أقوال يف سباع احليواانت. 
حلنابلة إىل أن الضبع حالل، وجعلوه مستثىن من حترمي كل ذي انب من السباع، وهذا االستثناء  وذهب الشافعية وا

غري مسلم، فإن كثريا من ذوي اخلربة يقولون: إن  وهذا  ذوات الناب اليت تفرتس بناهبا،  بناء على أن الضبع من  
العدوان عليها، يعين إذا جاعت جدا  الضبع ال تفرتس بناهبا، وليست بسبع، وال تفرتس إال عند الضرورة، أو عند  

 [ 15/17. ]الشرح املمتع فرمبا تفرتسه  رمبا تفرتس، وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها
، جعل فيها شاة إذا قتلها احملرم  - صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  واألقرب مذهب الشافعية واحلنابلة، ودليل ذلك  

فقال هو    ،عن الضبع  -صلى هللا عليه وسلم-سألت رسول هللا  )  : قال  -ي هللا عنهرض-جابر بن عبد هللا  فعن  
إسناده  ، وصححه البخاري وابن خزمية، وقال ابن كثري: "3801( ]د  عل فيه كبش إذا صاده احملرموجي    ،صيد

  "، وصححه األلباين[على شرط مسلم
 : قلت  ،فأمرين أبكلها  ،بر بن عبد هللا عن الضبعسألت جا)   :قال  -وهو من التابعني-ابن أيب عمار  ويف رواية أن  

 [2836، ن  1791]ت    (نعم  :قال؟  -صلى هللا عليه وسلم-أمسعته من رسول هللا    :قلت   ،نعم  :قال  ؟أصيد هي
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القيم: " ابن  السباع العادية بطبعها  قال  إمنا حرم ما اشتمل على الوصفني: أن يكون له انب، وأن يكون من 
 والنمر والفهد.كاألسد والذئب 

 وأما الضبع فإمنا فيها أحد الوصفني، وهو كوهنا ذات انب، وليست من السباع العادية. 
وال ريب أن السباع أخص من ذوات األنياب، والسبع إمنا حرم ملا فيه من القوة السبعية اليت تورث املغتذى هبا  

يت يف الذئب واألسد والنمر والفهد ليست يف شبهها؛ فإن الغاذي شبيه ابملغتذى، وال ريب أن القوة السبعية ال
 [2/90." ]أعالم املوقعني الضبع حىت جتب التسوية بينهما يف التحرمي، وال تعد الضبع من السباع لغة وال عرفا

حمرم عند اجلمهور،  ، وهذا النوع  والصقر والشاهني واحلدأة والعقابكالبازي والباشق  ،  ما له خملب من الطيور  -3
 . مجيع هذه الطيور مباحة ولو كانت جاللةلكية يف املشهور عندهم، حيث ذهبوا إىل أن خالفا للما

قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون  كية ابحلصر الذي يف قوله تعاىل }واستدل املال
 { نه رجس أو فسقا أهل لغري هللا بهميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير فإ

وعن كل ذي    ،هنى عن كل ذي انب من السباعمرفوعا: )  -رضي هللا عنهما-ابن عباس  ور حديث  ودليل اجلمه
ند العرب إال ، إذ من املعلوم أنه ال يسمى ذا خملب عواملراد خملب يصيد به[،  1934( ]م  خملب من الطري

 .  الصائد مبخلبه وحده
خمالبها لالستمساك ؛ ألن  مى ذوات خمالب يف اللغةوأما الديك والعصافري واحلمام وسائر ما ال يصيد مبخلبه فال تس 

 . واحلفر هبا، وليست للصيد واالفرتاس
 جبميع أنواعه، وعند غريهم هو على أنواع:  املالكية فهو حالل عند  أما الغراب

 الغراب األبقع، وهو حمرم عند مجهور العلماء.  -1
 . وكال النوعني ال أيكل غالبا إال اجليفالغراب األسود الكبري، وهو حمرم عند احلنفية والشافعية،  -2
 ، داف الصغريالغ  ، ومن أنواعه  ، وقد يكون حممر املنقار والرجلنيصغريغراب الزرع، وهو الغراب األسود ال  -3

 ، وقد ذهب اجلمهور إىل حله.  أيكل اجليف ، وكالمها أيكل الزرع واحلب والوهو غراب صغري لونه كلون الرماد
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حرام عند اجلمهور، حالل  وهو  ،  العقعق، وهو غراب حنو احلمامة حجما، طويل الذنب فيه بياض وسواد  -4
 .  عند أيب حنيفة، مكروه حترميا عند أيب يوسف

الفأرة والعقرب   ،احلرماحلل و مخس فواسق يقتلن يف  مرفوعا: )  -رضي هللا عنها-عائشة  ودليل حترمي الغراب حديث  
،  3314( ]خ  -وهو كل عاد مفرتس كالسبع والنمر-  والكلب العقور  -ويف رواية الغراب األبقع - والغراب  ّي  د  واحل  
[، ويف رواية ملسلم ذكر )احلية( بدل )العقرب(، ووجه الداللة أن إابحة قتل هذه األشياء يف احلرم يدل 1198م  

 حترميها؛ ألن الصيد املأكول ال يقتل يف احلرم. على 
صلى هللا  -ومن العلماء من ينازع يف هذا االستدالل، ويقول إن األمر بقتل احليوان ال يفيد التحرمي؛ ألن النيب  

 [10/498أمر بقتلها لتعديها على الناس وأذيتها كفا لشرها. ]شرح املشيقح  -عليه وسلم
أما ما هنى عن قتله فاألمر فيه  ،  ا أمر الشارع بقتله، أو هنى عن قتله، فهو حرامكل مقال شيخنا رمحه هللا: "

 ظاهر أنه حرام؛ ألنك لو قتلته وقعت فيما هنى عنه الشارع، وأما ما أمر بقتله فألنه مؤذ معتد. 
رم: مخس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن يف احلل واحل: )-صلى هللا عليه وسلم-فالذي أمر بقتله مثل قوله  

 .واحلية أيضا أمر بقتلها، والوزغ أمر بقتله(، الغراب، واحلدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور
رد، والصرد طائر صغري مثل العصفور، له منقار  والذي هني عن قتله أربع من الدواب: النملة والنحلة واهلدهد والص  

 [15/26(" ]الشرح املمتع ابلصربي )أمحر، قال بعضهم: إنه ما يعرف عند العامة 
والعقارب  -4 "احليات  تيمية:  ابن  اإلسالم  قال شيخ  وأكلها حرام ابإلمجاع،  احليات ،  وأكل  اخلبائث  أكل 

ومن اعتقد التحرمي   ،لذلك فإنه يستتاب فإن اتب وإال قتل  فمن أكلها مستحال  ،والعقارب حرام إبمجاع املسلمني
ل احلية مىت ذكيت أابحوا أك، إال أن املالكية  [11/609" ]جمموع الفتاوى وأكلها فإنه فاسق عاص هلل ورسوله

 [11/233. ]املوسوعة الكويتية ، وأمن مسهايف موضع ذكاهتا
  - رضي هللا عنها-عائشة حد ألفاظ حديث الفواسق عن والصحيح أن أكلها حمرم، لألمر بقتلها، فقد جاء يف أ

( واحلرممرفوعا:  احلل  يف  يقتلن  فواسق  األبقع  ،احلية  ،مخس  العقور  ،والفأرة  ،والغراب  ]م واحلدّي  ،والكلب   )
1198] 
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 وكذلك حيرم أكل احلشرات عند مجهور العلماء، إال أن اإلمام مالك كرهها يف إحدى الروايتني عنه.  
العلم املالكية، وكرهه اإلمام أمحد، ومذهب الشافعية واختلف  اء يف اخلفاش، فأابحه احلنفية والظاهرية، وكرهه 

 [137/ 5واملشهور عند احلنابلة التحرمي. ]املوسوعة الكويتية 
 [6/296الفروع " ]؟ فيه وجهانوكره أمحد  اخلفاش ألنه مسخ، قال شيخنا: هل هي للتحرميقال ابن مفلح: "

، كالبغل؛ ألنه خملوق مما يؤكل وهو الفرس، ومما ال يؤكل وهو احلمار،  من مأكول وغري مأكولما تولد    -5
 فغلب فيه جانب احلظر.  

واختلف العلماء يف ضابط اجلاللة  وهي الدابة اليت أتكل اجلِل ة، وهي البعر،  ما أيكل اجليف، وهي اجلاللة    -6
 على أقوال:  
 جاسة ومل خيلط بغريه وأننت حلمها من ذلك، وهو مذهب احلنفية.أهنا ما كان علفها الن القول األول:
 أهنا ما كان أغلب علفها النجاسة، وهو املشهور من مذهب احلنابلة، وقول عند الشافعية. القول الثاين:

وهذا   أهنا ما ظهر فيها أثر النجاسة من ريح وننت، وهو قول عند احلنفية، وهو مذهب الشافعية،  القول الثالث:
 أقرب األقوال، ألن النجاسة إذا مل يظهر هلا أثر واستحالت إىل مادة أخرى، فإن االستحالة مؤثرة.  هو

 وركوهبا وشرب لبنها، على أقوال:  واختلف العلماء يف حكم حلم اجلاللة
 أنه مكروه، وهو مذهب احلنفية والصحيح عند الشافعية وهو قول عند احلنابلة، واستدلوا مبا أييت: : القول األول

وعن   ، عن لنب شاة اجلاللة  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  هنى  قال: )   -رضي هللا عنهما-ابن عباس    عن  -1
قال ، و 1990( ]حم  من يف السقاءوعن الشرب  ،  -وهو احليوان الذي ينصب ويرمى ليقتل ابلنبل-  م ج ث م ةال  

"،  إسناده صحيح على شرط البخاري"  :طؤو األرن، وقال  9/648احلافظ: "على شرط البخاري يف رجاله" الفتح  
 وصححه الدبيان[ 

هنى يوم خيرب عن حلوم : )-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  جده أن    عنعن عمرو بن شعيب عن أبيه    -2
، وحسنه احلافظ 3811، د  4447، ن  6999( ]حم  وعن ركوهبا وعن أكل حلمهاوعن اجلاللة    ،احلمر األهلية

 ، وحسنه األلباين[9/648يف الفتح 
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عن اجلاللة يف اإلبل أن   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  هنى  : )قال  -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر    -3
 ، وحسنه األلباين[ 2558( ]د يركب عليها
 كراهة، وهو مذهب املالكية، واستدلوا مبا أييت:    أنه جائز بال : القول الثاين

 أن االستحالة مؤثرة يف حتول العني النجسة إىل طاهرة. -1
أن النجاسة يف مقرها ال حكم هلا، فاإلنسان حيمل البول والغائط يف جوفه وال حكم له، فكذلك الدابة إذا  -2

 أكلت النجاسة.
اسة إمنا هو تنجس ابجملاورة، فهو كاملاء إذا جاور جناسة وتغري أن تنجس الدابة مبا حتمل يف معدهتا من جن  -3

 فهو طاهر. 
 أن املسلم قد يبتلى بشرب اخلمر، والكافر يشربه وأيكل اخلنزير، وال يكون ظاهرمها جنسا. -4

لة  أنه حمرم، وهو قول عند الشافعية، وهو املشهور عند احلنابلة ومذهب الظاهرية، واستدلوا أبد:  القول الثالث
ابن عباس   القول األول، وقالوا إن حديث  يدل بداللة االقرتان على أن احلكم   - رضي هللا عنهما-أصحاب 

 هنى يف احلديث عن اجملثمة، وهي ميتة.  -صلى هللا عليه وسلم-التحرمي، فإن النيب 
من يف فيه النهي عن الشرب    - رضي هللا عنهما-ولكن قد يشكل على هذا االستدالل أن حديث ابن عباس  

 السقاء، وإذا أخذان مبذهب اجلمهور بكراهته، ضعفت داللة االقرتان.
 واألظهر أن التعليالت اليت ذكرها املالكية تدل على أن النهي للكراهة. 

 مىت حيل أكل اجلاللة؟ مسألة واختلف العلماء يف 
وذهب الشافعية ،  املنتنة عنها وتطيبفذهب احلنفية إىل أنه ال يوقت يف حبسها، بل حتبس حىت تزول الرائحة  

رضي هللا  -إىل أهنا حتبس حىت يظن زوال النجاسة عنها، وذهب احلنابلة إىل حبسها ثالثة أّيم، وعن ابن عمر  
، وصححه احلافظ يف الفتح 5/576: "أنه كان حيبس الدجاجة اجلاللة ثالاث" ]مصنف ابن أيب شيبة  -عنهما

ها مطلقا ولو علفت احلالل بعد ذلك، واألقرب أن ذلك غري مقدر مبدة،  [، وذهب ابن حزم إىل حترمي9/564
 [ 10/511وإمنا مبا يغلب على الظن أهنا طابت أبكل الطاهر. ]شرح املشيقح 
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، ومجهور العلماء أن مرجع املستخبث إىل اعتبار العرب، فكل ما يستخبثه الطبع السليم من املستخبث  -7
وما كان مشبها ملا  ،  هبا ملا استطابوه فهو حالل أكلهاما كان مش هو حرام، و العرب الذين نزل القرآن عليهم ف

 .وحيرم عليهم اخلبائث{، ودليل ذلك قوله تعاىل }استخبثوه فهو حرام أو مكروه حترميا
املالكية إىل أنه ال اعتبار ال ، ألن الطبائع ختتلف من مكان  ستطابة العرب وال استخباثهم وال املشاهبةوذهب 

 ومن زمان لزمان، ولو كان كذلك الضطرب األمر حال وحترميا. ملكان، 
-اخلدري  أيب سعيد  والصحيح ما ذهب إليه املالكية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، ويدل لذلك حديث  

الناس    ،شيئا فال يقربنا يف املسجد  -الثوم-من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة  مرفوعا: )  -رضي هللا عنه فقال 
  ، أيها الناس إنه ليس يب حترمي ما أحل هللا يل  :فقال،  -صلى هللا عليه وسلم-فبلغ ذاك النيب    ،رمتحرمت ح

وهو سيد العرب ابخلبيثة، ومع   -صلى هللا عليه وسلم -[، فوصفها النيب  565( ]م  ولكنها شجرة أكره رحيها
 ذلك أثبت حلها.  

وإن مل حيرمه ،  : ال أثر الستخباث العرب هللا وقدماء أصحابهرمحه    عند اإلمام أمحدقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "
 [10/357" ]اإلنصاف الشرع حل

ذهب إىل أابحته، و وهو قول للمالكية  ، فذهب الشافعية واحلنابلة  ل حلم اخليل ك** اختلف العلماء يف حكم أ
ة يف قول اثلث إىل حترمي أكلها،  ، وذهب املالكيإىل حل أكلها مع الكراهة التنزيهيةوهو قول اثن للمالكية  احلنفية  

يوم خيرب عن   -صلى هللا عليه وسلم- : )هنى رسول هللا  -رضي هللا عنه -جابر  والصحيح القول األول حلديث  
 .[1941، م  4219ورخص يف اخليل( ]خ حلوم احلمر األهلية 

 -صلى هللا عليه وسلم- حنران فرسا على عهد رسول هللا  : )قالت  -رضي هللا عنها-بنت أيب بكرة  أمساء  وحلديث  
 [1/94، ينظر: حاشية العدوي على اخلرشي 1942، م  5519( ]خ فأكلناه

ولكم   واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها أتكلون *ودليل من قال ابلكراهة أو التحرمي قوله تعاىل }
إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف    وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا ابلغيه  فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون *

 واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون{   رحيم *
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اخليل فيه  وذكر  فيه املنافع واألكل، وقسم آخر للركوب والزينة،  قسم    ،البهائم إىل قسمنيووجه الداللة أنه قسم  
، وألن االمتنان ابألكل  لذكره؛ ألنه غاية ملن اقتناه، ولو كان األكل سائغا  األكل  حمرمةفتكون  البغال واحلمري،  و 

 أعظم.  
وهذا االستدالل لوال األحاديث لكان له وجه، ولكن إذا كانت األحاديث مصرحة أبن اخليل حالل، فإنه ال 

 ميكن أن يكون هذا الدليل قائما؛ ألن السنة تفسر القرآن وتبينه. 
 : إذا ملاذا هذا التقسيم؟ قيلفإن 

أنه ال ينبغي أن جتعل اخليل لألكل، وإمنا  إىل    ن أعم منافع اخليل هو الركوب والزينة، وفيه أيضا إشارة ألفاجلواب:  
جتعل للركوب وللزينة، وللجهاد يف سبيل هللا، أما األكل فهناك ما يكفي عنها وهي األنعام، فاإلبل أكرب منها  

اختذت لألكل لفنيت، وبطل االنتفاع هبا يف اجلهاد يف سبيل أجساما، وأكثر منها حلوما، والبقر، والغنم، وألهنا لو  
 [15/29]الشرح املمتع  هللا.

، [3790]د    (هنى عن أكل حلوم اخليل والبغال واحلمريمرفوعا: )   - رضي هللا عنه-  خالد بن الوليد  عنوقد جاء  
مللقن والبيهقي وابن حزم لكن احلديث ضعيف، فقد ضعفه اإلمام أمحد وقال: منكر، وضعفه ابن عبد الرب وابن ا

 وغريهم، وقال أبو داود  إنه منسوخ، واحلديث فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه. 
 أحكام في الباب

، أو  ن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب غ اإلنسان حدا إل ، وحد الضرورة أن يبمن اضطر إىل حمرم حل له**  
 تلف منه عضو.  

ه صار مباحا فقط، فقد ذهب اجلمهور إىل أن املضطر جيب عليه درء  وقول العلماء هنا حل له ليس مبعىن أن
 اضطراره أبكل امليتة إلنقاذ نفسه، لعموم قوله تعاىل }وال تقلوا أبيديكم إىل التهلكة{. 

 ويشرتط يف إابحة الضرورات أمران: 
 األول: أن يتحقق من اندفاع الضرورة هبذا احملرم. 

 هبذا احملرم.  الثاين: أال ميكن دفع الضرورة إال 
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أن املضطر يباح له أكل ما يسد الرمق ، بعد اتفاقهم على  ** اختلف العلماء يف القدر الذي أيكله املضطر
 .حيرم ما زاد على الشبعواتفاقهم على أنه ، معه املوت وأيمن 

فمن } لقوله تعاىل  ،  سد الرمق، وال يباح له الشبعاملضطر ال أيكل إال قدر  وهو مذهب اجلمهور أن    القول األول:
، والباغي والعادي فسرته اآلية األخرى يف قوله تعاىل }فمن اضطر يف  {طر غري ابغ وال عاد فال إمث عليهاض

}غري متجانف إلمث{ يعين غري ، وقوله  أي: جماعة  خمصةخمصمصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم{، وامل
 قصد اإلمث.  مائل إىل اإلمث، أي: ما أجلأه إال الضرورة وما

 .متجاوز قدر الضرورةفيكون معىن قوله }غري ابغ{ أي غري مريد للحرام مع قدرته على احلالل، }وال عاد{ أي  
  ،فالباغي الذي يبغي احملرم مع قدرته على احلالل  ،وقد قيل إهنما صفة لضرورتهقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "

قاوالعاد يتجاوز قدر احلاجة كما  الذي  وهذا قول أكثر ،  اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث{  : }فمنلي 
بال ريب الصواب  وهو  يقصر  ،السلف  امليتة وال  بسفره ال أيكل  العاصي  أن  يدل على  ما  الشرع  " وليس يف 

 [5/547]الفتاوى الكربى 
 . طالق اآليةإل ؛املضطر يباح له الشبعوهو مذهب املالكية وقوله للشافعية ورواية عند احلنابلة، أن  القول الثاين:

والصحيح القول األول، ويندفع خوفه من حصول اهلالك ابجلوع يف املستقبل أبن حيمل معه شيئا من امليتة إذا  
 خاف ضرورة قادمة.  

، كأن يدفع ضرورة اجلوع أبكل السم، أو يدفع العطش بشرب ** ال جيوز أن يدفع الضرورة مبا فيه مضرة عليه
 اخلمر؛ ألنه ال يفيد.  

  ، من حمظورات األطعمة واألشربةإذا وجد املضطر ميتة وحنوها  فيه تفصيل، ف  ** ترتيب احملرمات عند الضرورة
 ؟ اما أو شرااب للغري فأيهما أيخذهووجد طع

ة امليتة ابلنص، وإابحة  ألن إابح؛ ، وإمنا له أكل امليتةتناول طعام الغريأنه ليس للمضطر  إىل  العلماء  ذهب أكثر  
اآلدمي مبنية على الشح   وحقوق ، ، وألن حقوق هللا تعاىل مبنية على املساحمةمال الغري ابالجتهاد، والنص أقوى

 . ، وألن حق اآلدمي تلزمه غرامته وحق هللا ال عوض لهوالتضييق
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ألنه قادر على الطعام احلالل، فلم  ؛  طعام الغري ال تباح له امليتة  يف قول إن من وجد  وقال بعض احلنفية والشافعية
 . ، كما لو بذله له صاحبهجيز له أكل امليتة

]املغين أما املالكية فريون تقدمي طعام الغري على امليتة نداب إن مل خيف القطع أو الضرب أو األذى وإال قدم امليتة.  
9/419] 

، فإنه يقدم امليتة على الصيد  حيا صاده حمرم أو أعان على صيده  ووجد ميتة وصيدا  ،حمرماواملضطر إذا كان  
 عند أكثر العلماء.   احلي الذي صاده احملرم أو أعان عليه

، ومع القدرة عليه ال حتل امليتة  إنه أيكل الصيد ويفديه، ألن الضرورة تبيحهوقال الشافعية يف قول وبعض احلنفية  
 [112واعد ابن رجب، القاعدة . ]قلغناه عنها

نص عليه يف رواية    ،فإنه أيكل امليتة ويدع الصيد  ، وإذا وجد املضطر ميتة وصيداقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "
ومل  ،  }فمن اضطر غري ابغ وال عاد فال إمث عليه{   حل امليتة يف كتابه للمضطر بقوله ألن هللا استثىن  ؛  اجلماعة

ا أبيح استدالال وقياسا، وما ثبت حكمه ابلنص مقدم على ما ثبت ابالجتهاد، ال  يستثن حل الصيد ألحد، وإمن
 سيما وهو يف هذا احلال قد ال يكون مضطرا إىل الصيد.

وأيضا فإن الصيد حيرم أخذه وقتله وأكله، وامليتة إمنا حيرم أكلها خاصة، وما حرم فيه ثالثة أفعال، أعظم مما حيرم 
 فيه فعل واحد.

فيكون  وأيضا   نفسها،  وامليتة ال حرمة هلا يف  الصيد قد صار ابإلحرام حيواان حمرتما يشبه اآلدمي وماله،  فإن 
 استحالل ما ال حرمة له أوىل من استحالل ما هو حمرتم، كما تقدم امليتة على أخذ أموال الناس. 

 وأيضا فإن الصيد يوجب بقاء اجلزاء يف ذمته، وامليتة خبالف ذلك. 
ألن أحدا من  ؛  ألن من الناس من يقول: هو ذكي وأن أكله حالل، قيل: هذا غلط،  يد أيسرفإن قيل: الص

املسلمني مل يقل إنه حالل للقاتل وال ذكي ابلنسبة إليه، وكونه حالال لغريه ال يؤثر فيه كطعام الغري مع امليتة، فإن  
 امليتة تقدم عليه.
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ألنه ال حيتاج أن يفعل يف ؛  كل ذبيحة احملرم هنا ويرتك امليتةفقال القاضي: أي   فإن وجد ميتة وصيدا قد ذحبه حمرم،
 ألن من الناس من يقول: هو ميتة وذكي. ؛ الصيد غري األكل، وأكله أخف حكما من أكل امليتة 

 [3/160" ]شرح عمدة الفقه فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم امليتة.
 ، فهذا على قسمني:** من اضطر إىل مال غريه 

 من اضطر إىل عني مال غريه، كأن يضطر إىل أكل شاة غريه وإال هلك، وهذا على حالني:  القسم األول:
إذا كان صاحب املال غري مضطر إىل ماله، كما لو وجد املضطر طعام غريه، وهذا الغري غري مضطر احلال األوىل:  

للمضطر أن أيخذه ابألسهل فاألسهل، كشراء إىل الطعام، فإنه يلزم رب املال بذله للمضطر بقيمته، فإن أىب جاز  
 أو اسرتضاء، ولو أن يقاتله ألجل ذلك. 

 فإن بذل رب املال ماله للمضطر، فهل على املضطر ضمان ما أكله؟
اجلمهور أن عليه ضمان ما أكله؛ ألن حق آلدمي، وذهب املالكية إىل عدم الضمان، لعموم قوله تعاىل }فمن 

واملضطر إىل طعام الغري إن كان  إمث عليه{، وتوسط شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال: "اضطر غري ابغ وال عاد فال 
 على املعني إذا مل يقم به  فقريا فال يلزمه عوض، إذ إطعام اجلائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصريان فرض عني

 [5/134الفتاوى " ]املستدرك على جمموع وإن كان غنيا لزمه العوض، إذ الواجب معاوضته. ...  غريه
 وإن بذل رب املال ماله أبكثر من قيمته، مل يلزم املضطر إال قيمته.  

وإن مل يبذل رب املال ماله، مع عدم حاجته، ومل يتمكن املضطر من أخذه، فتلف أو مات، فهل يضمن رب 
 املال ذلك؟ 

مل  بشخص مضطر، ولكنه    من مذهب اإلمام أمحد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ومل يعطه، أما لو مر  املشهور
 فإنه ال يضمنه. يطلب، 

إذا كان صاحب املال مضطرا، كما لو اشتدت املخمصة يف سنة اجملاعة، وكان عند بعض الناس    احلال الثانية:
 قدر كفايته، فال يلزمه بذل ما معه للضطر غريه؛ ألنه بذله يفضي إىل هالك نفسه.

 إن أفضى إىل هالك نفسه؟وهل له أن يعطي مضطرا غريه من ابب اإليثار و 
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فإذا اشتد العطش جبماعة    وعلى هذااملشهور عند احلنابلة أنه ال جيوز لك، وذهب ابن القيم إىل جوازه، فقال: "
وعاينوا التلف، ومع بعضهم ماء، فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ومل يقل إنه قاتل لنفسه، وال 

،  ن على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة{}ويؤثرو   ود والسخاء، كما قال تعاىلية اجلأنه فعل حمرما، بل هذا غا
 [ 3/442" ]زاد املعاد  وقد جرى هذا بعينه جلماعة من الصحابة يف فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم

ني املال  من اضطر إىل نفع مال غريه، وهذا القسم خيتلف عن القسم األول؛ ألن االضطرار إىل ع  القسم الثاين: 
 يذهب العني، أما هنا فالعني ابقية، واالضطرار إمنا هو ملنفعة العني.  

ليضع فيه املاء، أو الطعام، أو ما أشبه  غريه ليتدفأ به، أو دلو غريه ليخرج املاء، أو ماعون    كم اضطر إىل حلاف 
منفعة ة، فهو مضطر  ومر به صاحب سيار ، ومثل من اضطر إىل ركوب سيارة غريه، كأن يكون يف مفازة،  ذلك 

 غريه.  
فويل للمصلني  واحلكم يف هذه احلال، أنه جيب بذلك املنفعة جماان مع عدم احلاجة إليه، ويدل لذلك قوله تعاىل }

 . ومينعون املاعون{ الذين هم يراءون *  الذين هم عن صالهتم ساهون * *
 ، ففيه تفصيل: ** من مر بثمر بستان يف شجرة

أن له األكل عند احلاجة، وعن   مذهب احلنابلةإذا مل يكن عليها حائط وال حافظ، فاملشهور من    احلال األوىل:
اإلمام أمحد جواز األكل مطلقا، ومذهب اجلمهور عدم جواز األكل إال لضرورة، والظاهر جواز األكل مطلقا، 

 وسيأيت دليله.  
ازه  إحر لة أنه ال يدخل؛ ألنه صار مثل احلرمي، وألن  إذا كان عليها حائط فاملشهور من مذهب احلناب  احلال الثانية: 

 .ابحلائط يدل على شح صاحبه به، وعدم املساحمة فيه 
مرو بن شعيب عن أبيه  والظاهر أن يفرق بني احلائط املفتوح للدخول، واحلائط املغلق، فقد جاء يف حديث ع

ما أصاب من ذي    :فقال  ،املعلق  عن الثمر  -صلى هللا عليه وسلم-أنه سئل  : )-رضي هللا عنهما-عن جده  
  ، فال شيء عليه   -اخلبنة معطف اإلزار، وطرف الثوب، واملراد أن ال أيخذ شيئا خفية-ة  ن  ب   حاجة غري متخذ خ  

ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه اجلرين فبلغ مثن اجملن فعليه   ،ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة
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، وحسنه األلباين 1710، د  4958، ن  6897( ]حم  ليه غرامة مثليه والعقوبةومن سرق دون ذلك فع  ،القطع
 واألرنؤوط[

فقوله )ومن خرج بشيء( يدل على وجود احلائط، وأنه ليس مغلقا، وقد جعل احلنابلة هذا احلديث دليال على 
إن كان للبستان  احلال األوىل، وهو عدم وجود احلائط، لكن ظاهر الدليل وجود احلائط، وأن له األكل حىت و 

 حائطا إذا كان مفتوحا، بشروط: 
 األول: أن يكون الثمر على الشجر، أو متساقطا، ال جمنيا.  

 الثاين: أن يكون احلائط مفتوحا، وليس عليه انظر. 
 الثالث: أال خيرج معه شيء منه. 

فإن    ،اده ثالث مرارإذا أتيت على راع فنمرفوعا: )  -رضي هللا عنه-اخلدري  أيب سعيد  ويدل لذلك أيضا حديث  
فإن    ،وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثالث مرات   ،أجابك وإال فاشرب يف غري أن تفسد

،  12/390عمدة القاري  يف    العيين، وصححه  2300، جه  10775( ]حم  أجابك وإال فكل يف أن ال تفسد
األلباين[، وهذا يف احلائط، وقد أخذ بعض العلماء به، فأضافوا شرطا رابعا وهو أن ينادي صاحبه ثالاث،    وصححه

 فإذا أجابه استأذنه، وإن مل جيبه أكل. 
عمر  وحديث   عنهما-ابن  هللا  )  -رضي  فليأكلمرفوعا:  حائطا  دخل  خبنة  ،من  يتخذ  ]ت  وال   )1287  ،

 هللا بن عمرو بن العاص، وقد ذكر فيه احلائط.  وصححه األلباين[، وهذا مطابق حلديث عبد
مرفوعا:   -رضي هللا عنه-أيب بكرة فإن كان احلائط مغلقا، أو عليه حافظ، فال أيكل منه مطلقا، لعموم حديث 

 [ 1679، م  1742( ]خ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام )
أنه مينع من الدخول؛ ألن تعيني احلافظ يدل   إذا مل يكن عليها حائط، وكان عليها حافظ، فالظاهر  احلال الثالثة: 

 على عدم اإلذن ابلدخول. 
 أحكام ضيافة المسلم
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الضيافة أن يتلقى اإلنسان من قدم إليه، فيكرمه وينزله بيته، ويقدم له األكل، وهي من حماسن الدين اإلسالمي،  **  
أي:  ،  ك حديث ضيف إبراهيم املكرمني{كما قال هللا تعاىل: }هل أات  -عليه السالم-  وقد سبقنا إليها إبراهيم

هللا أكرمهم  والذين  يقال:  أن  ميتنع  وال  إبراهيم،  أكرمهم  وجل-  الذين  مالئكة.   - عز  املمتع    بكوهنم  ]الشرح 
15/48] 

وقد ثبت أمر زائد على مطلق الضيافة،  ، واإلكرام  -على خالف سيأيت-  متأكد شرعا  ** ضيافة املسلم وأكرامه
، م  6138( ]خ  من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفهمرفوعا: )  -رضي هللا عنه-هريرة  يف حديث أيب  

47] 
}لينفق ذو    وإكرام الضيف مبا جرت به العادة خيتلف ابختالف الضيف واملضيف، فأما املضيف فلقوله تعاىل

لى رجل غين، فإنه يكرمه مبا  سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آاته هللا{، فإذا نزل شخص ضيفا ع
 .وسع هللا عليه، وإذا نزل إبنسان فقري فيكرمه مبا قدر عليه

 .ابعتبار الضيف، فالضيوف ليسوا على حد سواءوخيتلف 
 على أقوال:  ** اختلف العلماء يف حكم إكرام الضيف

 . ، ومدهتا ثالثة أّيمأن الضيافة سنةوهو مذهب اجلمهور  القول األول:
 . ومدهتا يوم ليلة، والكمال ثالثة أّيموهو مذهب اإلمام أمحد أهنا واجبة، ين: القول الثا

،  يس عنده ما يبلغه وخياف اهلالكحالة اجملتاز الذي لوهو مذهب املالكية أهنا مستحبة، إال يف    القول الثالث:
 فتجب ضايفته. 

 شروطا:  ** اشرتط احلنابلة لوجوب إكرام الضيف 
سواء أكان ذميا، أم حربيا، أم معاهدا، أم مستأمنا،  به الكافر،  ضيف مسلما، فخرج  أن يكون ال   الشرط األول:

 وعن اإلمام أمحد أنه تلزم ضيافة الذمي. 
أن يكون مسافرا جمتازا، وعن اإلمام أمحد أنه تلزم ضيافة احلاضر، واألقرب أنه للمسافر؛ ألنه لو    الشرط الثاين:

 لشق ذلك على الناس.  كان املقيم له حق الضيافة  
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البالد الصغرية، ألن القرى هي مظنة احلاجة،  هي  دون األمصار، والقرى  أن يكون ذلك يف القرى    الشرط الثالث:
 وما حيتاجه اإلنسان.  فنادق الطاعم و امل واألمصار بالد كبرية فيها 

 وعن اإلمام أمحد أن الضيافة عامة يف القرى واألمصار، ورجحه شيخنا؛ لعموم األحاديث.  
رضي  -أيب شريح العدوي  أن تكون الضيافة يوما وليلة، فما زاد على ذلك فهو مستحب، حلديث    الشرط الرابع:

 واليوم اآلخر فليكرم ضيفه  ومن كان يؤمن ابهلل  ، من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جارهمرفوعا: )  -هللا عنه
 ،فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه  ،والضيافة ثالثة أّيم  ،يوم وليلة  :قال  ؟ه ّي رسول هللاوما جائزت    :قال  ، هت  جائز  

 [48، م 6019( ]خ ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت
وقد [،  6135( ]خ  عنده حىت حيرجه  -يقيم بعد الثالث يعين  -وي  ث  أن ي     -أي للضيف-وال حيل له  ويف رواية: )

  ، فعلم من هذا التعليل أنه إذا كان ال حيرجه فال أبس(،  حيرجهذلك بقوله )حىت    -صلى هللا عليه وسلم-النيب  علل  
ألنه يوجد بعض الناس لو يبقى عندك أشهرا فأنت مسرور منه، وال سيما إذا كان ضيفا على العزاب، فالعزاب 

]الشرح املمتع    حيبون أن ينزل عليهم الضيف؛ ألنه يؤنسهم، وليس هناك نساء خيجلون، ويتعبون من الضيف. 
15/52] 

 حلديث السابق.  وقال بعض احلنابلة أن واجب الضيافة ثالثة أّيم، واستدلوا اب
وظاهر احلديث أن اليوم األول آكد، وما بعده أقل منه، مث بعد الثالث لصاحب الدار أن يعتذر، وليس للضيف  

 أن يشق عليه، أو حيرجه. 

 ابب الذكاة 
فالنحر لإلبل، والذبح ملا سواها،  ،  ذحبه أو جرحه يف أي موضع من بدنهالذكاة: حنر احليوان الربي احلالل أو  **  
]ما ليس معزوا يف هذا الباب هو من رسالة أحكام األضحية   رح لكل ما ال يقدر عليه إال به من إبل وغريها. واجل

 والذكاة للشيخ ابن عثيمني[

 شروط حل الحيوان بالذكاة
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 أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية  -1
لتمييز، وال هرم ذهب متييزه، والتمييز  فال حيل ما ذكاه صغري دون اوهذا مذهب اجلمهور،  وهو املميز العاقل،  

 فهم اخلطاب واجلواب ابلصواب.

 وال حيل ما ذكاه جمنون وسكران ومربسم وحنوهم؛ لعدم إمكان القصد من هؤالء.

يف إرادة  قوله: }إال ما ذكيتم{، وهو ظاهر  وإمنا اشرتط إمكان القصد؛ ألن هللا أضاف التذكية إىل املخاطبني يف  
 كن منه القصد متكن منه اإلرادة.الفعل، ومن ال مي

ما أ،  خبالف النائم،  واجملنون والسكران مع الكراهة  حل ذبيحة الصيب غري املميز يف األظهر إىل  الشافعية  وذهب  
ألنه ال يتصور الكراهة فألهنم قد خيطئون الذبح، وإمنا حرمت ذبيحة النائم    ، وأمااحلل فألن هلم قصدا يف اجلملة

 [ 21/184 الكويتيةاملوسوعة . ]له قصد
 أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا -2

ببدعة غري مكفرة، أو صبيا مميزاً، أو امرأة؛ لعموم األدلة   وإن كان فاسقا أو مبتدعا  ،فيحل ما ذكاه  فأما املسلم
 . وعدم املخصص

أن جارية هلم كانت : )-رضي هللا عنه-كعب بن مالك وقد جاء دليل واضح يف حل ذبيحة املرأة، وهو حديث  
فقال ألهله ال أتكلوا حىت آيت النيب   ،فكسرت حجرا فذحبتها  ، فأبصرت بشاة من غنمها موات  ،عل  ترعى غنما بس  

وسلم- عليه  يسأله،  -صلى هللا  من  إليه  أرسل  أو  النيب ،  فأسأله  وسلم-  فأمر  عليه  ( ]خ أبكلها  -صلى هللا 
5501] 

" ]املغين أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على إابحة ذبيحة املرأة والصيب  :ابن املنذروقال ابن قدامة: "قال  
9/402] 

 تعاىلملفهوم قوله  ابالتفاق،  حتل ذبيحة الوثين واجملوسي  ، فال  ن ينتسب لدين اليهود أو النصارى هو م  والكتايب
وسائر أهل الشرك من   ،حترمي ذابئح اجملوس  {، وقد أمجع العلماء علىوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}
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ال أعلم أحدا قال خبالفه إال أن يكون  "وعبدة األصنام ومن ال كتاب له، وقال اإلمام أمحد:    ،مشركي العرب 
 [21/184 املوسوعة الكويتية" ]صاحب بدعة

الكتاب والسنة واإلمجاع، فمن الكتاب قوله تعاىل }اليوم أحل لكم الطيبات وطعام ايب  ودليل حل ذبيحة الكت
، وروي ذلك عن جماهد "طعامهم ذابئحهم: " -رضي هللا عنهما-{، قال ابن عباس  الذين أوتوا الكتاب حل لكم

أشبهه مل يكن فرق بني    وهذا أمر معلوم؛ ألننا لو فسران الطعام هنا ابخلبز، والتمر، وما،  وسعيد واحلسن وغريهم
الكتابيني وغري الكتابيني، فإن غري الكتابيني حيل لنا أن أنكل خبزهم، ومترهم، وما أشبه ذلك، فاملراد بطعامهم 

 [ 15/61]الشرح املمتع  ذابئحهم، وإمنا أضافه إليهم؛ ألهنم ذحبوه ليطعموه.
السنة حديث   أتت رسو : )-رضي هللا عنه-أنس  ومن  يهودية  امرأة  عليه وسلم-ل هللا  أن  بشاة   -صلى هللا 

( أردت ألقتلك   :فسأهلا عن ذلك فقالت،  -صلى هللا عليه وسلم-فأكل منها فجيء هبا إىل رسول هللا    ،مسمومة
 [2190، م 2617]خ 

وإهالة سنخة   ، إىل خبز شعري  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  أن يهودّي دعا  : )-رضي هللا عنه-  أنسوحديث  
 . أي متغرية : وسنخة، املذاب  -الشحم -هي الودك :  واإلهالة، [وسنده صحيح، 13448حم ( ]فأجابه

شيخ  و ابن قدامة حكى إمجاع املسلمني على حل ذابئح أهل الكتاب غري واحد من العلماء، منهم صاحب وقد 
 .اإلسالم ابن تيمية وابن كثري

 ، أو أن املعترب هو بنفسه بقطع النظر عن أبويه؟ ن أبواه كتابينيهل يشرتط حلل ما ذكاه الكتايب أن يكو و 
 . نه ال حيل ما ذكاه كتايب أبوه أو أمه من اجملوس أو حنوهمأأن ذلك شرط، و عند احلنابلة املشهور 

، فاليهودي الذي علمنا بعثة انسخةأال يعلم دخول أول آابئهم يف الدين بعد  وذهب الشافعية إىل أنه يشرتط  
، والنصراين الذي علمنا دخول أول آابئه  ملسيح عليه السالم ال حتل ذبيحتهدخول أول آابئه يف اليهودية بعد بعثة ا

ناسخة له  ين بعد البعثة ال؛ ألن الدخول يف الدال حتل ذبيحته  -صلى هللا عليه وسلم-يف املسيحية بعد بعثة النيب  
 [21/185. ]املوسوعة الكويتية غري مقبول فيكون كالردة
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حل ما ذكاه، وإن    عترب هو بنفسه، فإذا كان كتابياأن ذلك ليس بشرط، وأن املوهو مذهب اجلمهور  والصحيح  
 .لكتاب كان أبواه أو أحدمها من غري أهل ا

املقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غري كتايب هو حكم يستفيده بنفسه الصواب  ":  ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي 
فهو منهم سواء كان أبوه أو جده داخال يف دينهم، أو مل يدخل،    ،ال بنسبه، فكل من تدين بدين أهل الكتاب 

وص  وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك، وهذا مذهب مجهور العلماء كأيب حنيفة ومالك واملنص
رضي هللا  -  وإن كان يف ذلك بني أصحابه نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة  ،الصريح عن أمحد

 [ 1/168" ]الفتاوى الكربى وال أعلم يف ذلك بينهم نزاعا، وقد ذكر الطحاوى أن هذا إمجاع قدمي، -عنهم
بعض   والنصاملعاصرين  وقد شكك  اليهود  ذبيحة  حل  أهنم  يف  يارى حبجة  وال اآلن  دينون  ال  اليهود،  بدين 

أنزل سورة املائدة، وحكى فيها عن النصارى ما حكى من   -تعاىل-بدليل أن هللا  بصحيح،  النصارى، وهذا ليس  
، ويف نفس هذه السورة  الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة{القول ابلتثليث، وكفرهم بذلك، فقال سبحانه: }لقد كفر  

أوت الذين  الكتاب حل لكم{قال سبحانه: }وطعام  الكرمي  وا  نزل بعد أن غريوا وبدلوا، بل بعد أن  ، والقرآن 
إهنم يدينون بدين النصارى، أو بدين   يقولون وا  كفروا، ومع ذلك أحل ذابئحهم ونساءهم، وعلى هذا، فما دام

 . اليهود فإن هلم حكم اليهود والنصارى، ولو كان عندهم تبديل وتغيري
 :، ذكر ابن قدامة السبع األول منهافوائد قكعب بن مالك السابويف حديث  

 إحداها: إابحة ذبيحة املرأة.

 الثانية: إابحة ذبيحة األمة.

 الثالثة: إابحة ذبيحة احلائض؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يستفصل.

 الرابعة: إابحة الذبح حبجر. 

 اخلامسة: إابحة ذبح ما خيف عليه املوت. 

إن كان مراده ابلغري من كان أمينا عليه أو  ، وقال شيخنا رمحه هللا: "غري مالكه بغري أذنهحل ما يذحبه  السادسة:  
ففيه خالف أييت إن شاء هللا،    ،ذحبه ملصلحة مالكه فمسلم وواضح، وإن كان مراده ما يشمل الغاصب وحنوه
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رية اليت ترعى الغنم وهي أمينة  واحلديث املذكور ال يدل على حل ما ذكاه وال عدمه؛ ألن الذكاة فيه واقعة من اجلا
 " عليها، مث إهنا ملصلحة مالكها أيضا.

إن أراد به اإلابحة املطلقة اليت تقتضي ، وقال شيخنا رمحه هللا: "ذحبه لغري مالكه عند اخلوف عليهالسابعة: إابحة  
وذلك أن األمني إذا   أن يكون مستوي الطرفني، ففيه نظر، وإن أراد اإلابحة يف املنع فال تنايف الوجوب فمسلم،

رأى فيما اؤمتن عليه خوف ضياع أو تلف وجب عليه أن يتدارك ذلك؛ ألنه مؤمتن عليه، جيب عليه فعل األصلح،  
ففي مثل هذه الصورة جيب على الراعي تذكيتها؛ ألنه أصلح األمرين، وهو أمني مقبول قوله يف خوف التلف،  

 "ة، وهللا أعلم.أما غري األمني فال جيب عليه ذلك إن خاف تبع

 : إابحة ذبح اجلنب. الثامنة
 .حيث مل يسأل: أذكرت اسم هللا عليها أم ال  ،: أن األصل يف تصرفات من يصح تصرفه احلل والصحةالتاسعة

حل ذكاة األقلف بدون كراهة،  احلديث  ومقتضى  ، وهو الذي مل خيتنت،  حل ذبيحة الفاسق واألقلفالعاشرة:  
وعن اإلمام  ال تؤكل ذبيحة األقلف،  احلنابلة، ون قل عن ابن عباس أنه  كثري من  وإطالق    ،وهو ظاهر النصوص

 [9/390، املغين 9/84. ]اجملموع شرح املهذب ذبيحة األقلف واجلنب واحلائض والنفساءأمحد أنه تكره 
 هلا مخس حاالت:  من جهة التسمية واإلهالل ذبيحة الكتايب و 

 هذه تؤكل بال نزاع، إال خالفا للرافضة، وهم ال يتعد هبم يف اإلمجاع.  فأن يعلم أنه مسى هللا عليها،  األوىل:احلال 
}وطعام الذين أوتوا    بني قوله تعاىل؛ ألن  ففيها خالف بني العلماء  ، ري هللا: أن يعلم أنه أهل هبا لغالثانيةاحلال  

 .وما وخصوصا من وجه }وما أهل لغري هللا به{ عم وبني قوله ،الكتاب حل لكم{
سواء أهلوا هبا لغري هللا أم أهلوا به هلل، ،  إابحة ذابئح أهل الكتاب فقوله }وطعام الذين أوتوا الكتاب{ عام يف  

 وهو خاص أبهل الكتاب. 
 خاص مبا أهل به لغري هللا، عامة يف أهل الكتاب وغريهم. { وما أهل به لغري هللاوقوله تعاىل }

{ يف  نب من طعامهم مثال، وتنفرد آية }وما أهل لغري هللا به ن أوتوا الكتاب{ يف اخلبز واجلتنفرد آية }وطعام الذيف
 .وجيتمعان يف ذبيحة الكتايب اليت أهل هبا لغري هللا كالصليب أو عيسى، ذبح الوثين لوثنه
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، واملقرر الكتاب{ يقتضي حليتهاوطعام الذين أوتوا  وعموم }  ،{ يقتضي حترميهافعموم قوله }وما أهل لغري هللا به
 يف األصول أن العام واخلاص الوجهيني يطلب هلما مرجح خارجي.  

فاجلمهور على ترجيح اآلّيت احملرمة، ورجح بعضهم عموم آية التحليل أبن هللا أحل ذابئحهم وهو أعلم مبا يقولون  
 كما احتج به الشعيب وعطاء على إابحة ما أهلوا به لغري هللا. 

يريبك(، وألن  واألقر  يريبك إىل ما ال  الشرعي )دع ما  التحرمي مؤيدة ابألصل  أدلة  درء  ب قول اجلمهور، ألن 
غاية ما يدل عليه قوله تعاىل }وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم{ ، وألن  مقدم على جلب املصاحل  املفاسد

 لمني، حىت حيل منهم ما حيرم من املسلمني. أهنم يف أمر الذابئح يف حكم املسلمني سواء بسواء، ال أهنم يفوقون املس 
: أن يعلم أنه مجع بني اسم هللا واسم غريه، فظاهر النصوص أهنا ال تؤكل أيضا، لدخوهلا فيما أهل الثالثةاحلال  

 لغري هللا به.  
قوله م  واستدلوا بعمو على اإلابحة،  فجمهور أهل العلم  : أن يعلم أنه سكت ومل يسم هللا وال غريه،  الرابعةاحلال  

لوا مما مل يذكر اسم  قوله تعاىل }وال أتك، لعموم  إىل أهنا حترم  احلنابلة تعاىل }وطعام الذين أتوا الكتاب{، وذهب  
 . هللا عليه{

فهو عام يف كل طعامهم سواء ذكروا اسم هللا عليه أم مل {  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكمقوله تعاىل }ف
وقوله تعاىل }وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه{ خاص مبا مل يذكر اسم هللا عليه، يذكروا، خاص أبهل الكتاب،  

 عام يف أهل الكتاب وغريهم، فيكون بينهما عموم وخصوص وجهي. 
: إن قوما -صلى هللا عليه وسلم-)أن قوما قالوا للنيب  :-رضي هللا عنها -حبديث عائشة وقد أيد اجلمهور قوهلم 

[، وأبن التسمية  5188ال ندري أذكر اسم هللا عليه أم ال؟ فقال: مسوا عليه أنتم وكلوه( ]خ    ،ابللحمأيتوننا  
 . تسقط نسياان عن املسلم، فكذلك عن الكتايب إذا سكت، فإنه حيمل على النسيان

كن فيه أهنم وأجاب اآلخرون عن هذه األدلة، أبن حديث عائشة ليس فيه أهنم يعلمون أهنم مل يذكروا اسم هللا، ول
فإذا  جيهلون، هل ذكروا اسم هللا أم ال، وفرق بني أن نعلم أهنم مل يذكروا اسم هللا، وبني أن جنهل ذكروه أم ال،  

 .حىت يقوم دليل الفساد ،هلها الصحةيف التصرفات الواقعة من أجهلنا هل ذكروا اسم هللا أم ال، فاألصل 
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فارق، وقد نص اإلمام أمحد يف بعض الرواّيت على التفريق بينهما،  أما القياس على نسيان املسلم فهو قياس مع ال
قال ،  ذكر اسم غري هللا عليها، أو ترك التسمية عمدا، مل حتل  -أي الكتايب-وإن علم أنه  كما قال ابن قدامة: "
. وقال يف ح ألعيادهم وكنائسهم؛ ألنه أهل لغري هللا بهيعين ما ذب  (،ال يؤكل):  هللا قالحنبل: مسعت أاب عبد  

 " ية على عمد، إمنا يذحبون للمسيحيدعون التسم ": موضع
أن التسمية شرط حلل الذبيحة وسيأيت بيان أن الصحيح  مث إن نسيان املسلم للتسمية فيه خالف بني العلماء،  

 . فال حتل حىت لو تركت نسياان
،  9/391حيل هو األقرب. ]انظر املغين    أن أهل الكتاب مل يذكروا اسم هللا عليه، فإنه ال  إذا علمنا وهذا القول أي  

 [ 7/450، الشرح املمتع 108األطعمة وأحكام الصيد والذابئح ص، 550-1/513أحكام أهل الذمة 
تلك اخلامسةاحلال   السابق حل  عائشة  فظاهر حديث  أم ال،  اسم هللا  يعلم هل ذكر  فال  األمر،  أن جيهل   :

 وما بعدها[  100إيهام االضطراب صالذبيحة، وهذا هو مذهب اجلمهور. ]انظر دفع 

 هذا على أحوال:  وهل يشرتط أن نعلم أن الكتايب كان ذحبه وفق الشريعة اإلسالمية؟
وأن ينهر  ، أبن يكون ذحبه يف حمل الذبح وهو احللق  ،أن نعلم أن ذحبه كان على الطريقة اإلسالمية: احلال األوىل

ففي هذه احلال ،  بسم هللا:  فيقول الذابح عند الذبح،   عليهوأن يذكر اسم هللا،  الدم مبحدد غري العظم والظفر
  ،املذبوح هبا  -صلى هللا عليه وسلم-ألنه ذبح وقع من أهله على الطريقة اليت أحل النيب    ؛املذبوح حالل بال شك 

 .أن نشاهد ذحبه أو خيربان عنه من حصل العلم خبربه: العلم أبن ذحبه كان على الطريقة اإلسالمية وطريق
أو  ،  أو ابلصدم،  أو ابلصعق،  أن يقتل ابخلنق:  مثل،  أن نعلم أن ذحبه على غري الطريقة اإلسالمية:  احلال الثانية

، فالذبيحة حرام عند عامة العلماء خالفا البن العريب من غري أن يذكر اسم هللا عليه  أو يذبح،  يضرب الرأس وحنوه
 اجلمهور.من املالكية، وإن كان له نص آخر يوافق فيه 

}حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري هللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية    قوله تعاىلودليل اجلماهري  
}وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه وقوله تعاىل  ،  والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب{

وألن ،  (ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكلوا)  -صلى هللا عليه وسلم-من قوله    وملفهوم ما سبقوإنه لفسق{،  
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{ أهنم يف أمر الذابئح يف حكم املسلمني سواء  اب حل لكموطعام الذين أوتوا الكت }  تعاىله  قوليدل عليه  غاية ما  
   .بسواء، ال أهنم يفوقون املسلمني، حىت حيل منهم ما حيرم من املسلمني

]املوسوعة   .م أبنه ذبح على غري الطريقة اإلسالمية أن نشاهد ذحبه أو خيربان عنه من حيصل العلم خبربهوطريق العل 
-1/80اجلزء  ،  10  جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد،  أحكام الذابئح واللحوم املستوردة،  21/204الكويتية  

89] 
تينا ممن حتل ذبيحتهم حلم أو ذبيحة مقطوعة ولكن جنهل كيف وقع أبن أي  ، أن نعلم أن الذبح وقع:  احلال الثالثة

 .ففي هذه احلال املذبوح حمل شك وتردد، وال هل مسوا هللا عليها أم ال؟ وال نعلم على أي صفة ذحبوها، الرأس
،  وأنه ال جيب السؤال تيسريا على العباد،  تقتضي حله  -صلى هللا عليه وسلم-ولكن النصوص الواردة عن النيب  

وأنه  ،  أكل من الشاة اليت أتت هبا إليه اليهودية   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  احلل، فقد سبق  وبناء على أصل  
عن   -صلى هللا عليه وسلم-ويف كلتا القضيتني مل يسأل النيب  ،  أجاب دعوة يهودي على خبز شعري وإهالة سنخة

 ال؟   وال هل ذكر اسم هللا عليه أم، كيفية الذبح
إن قوما أتوان بلحم ال ندري  :  -صلى هللا عليه وسلم -أن قوما قالوا للنيب  )  -هللا عنهارضي  -عائشة  وحديث  

-فقد أحل النيب  ،  (وكانوا حديثي عهد ابلكفر:  مسوا عليه أنتم وكلوه قالت:  فقال  ؟ أذكروا اسم هللا عليه أم ال
وقرينة الشك موجودة  ،  لهأكل هذا اللحم مع الشك يف ذكر اسم هللا عليه وهو شرط حل  -صلى هللا عليه وسلم

وإحالل النيب ،  فقد جيهلون أن التسمية شرط للحل لقرب نشأهتم يف اإلسالم،  وهي كوهنم حديثي عهد ابلكفر
وهي ) وقيام قرينة على هذا الشك    ،( وهي التسمية)لذلك مع الشك يف وجود شرط احلل    -صلى هللا عليه وسلم-

ألن األصل يف األفعال    ؛ذحبه من حتل ذبيحته على أصل احلل  دليل على إجراء ما  (كوهنم حديثي عهد ابلكفر
 .والتصرفات الواقعة من أهلها الصحة

فيكون حترير املقام فيه إجراؤه على أصل ،  النصارى غالبه ما جهل كيف وقع ذحبه  ووما يرد إلينا مما ذحبه اليهود أ
 . احلل وعدم وجوب السؤال عنه

 فهذا على أحوال: اخلارج؟ فإن قيل: ما حكم الذابئح الواردة من
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ففي هذه احلال املذبوح حالل بال  ،  ذبيحته وهم املسلمون وأهل الكتاب أن نعلم أن من ذحبه حتل  :  احلال األول
وطريق العلم بذلك أن نشاهد الذابح املعلومة حاله أو خيربان به من حيصل ،  شك لوقوع الذبح الشرعي من أهله

 . فيه إال من حتل ذبيحته مذبوحا يف حمل ليسأو يكون ، العلم خبربه
ففي هذه احلال ،  أن نعلم أن من ذحبه ال حتل ذبيحته كاجملوس وسائر الكفار غري أهل الكتاب :  احلال الثانية

أن نشاهد الذابح املعلومة حاله أو خيربان :  وطريق العلم بذلك ،  املذبوح حرام بال شك لوقوع الذبح من غري أهله
 . أو يكون مذبوحا يف حمل ليس فيه من حتل ذبيحته، علم خبربهبه من حيصل ال

فاألصل ،  وهذا هو الغالب على اللحم الوارد من اخلارج  ؟أن ال نعلم هل ذاحبه من حتل ذبيحته أو ال:  احلال الثالثة
 .ألننا ال نعلم صدور هذا الذبح من أهله ؛هنا التحرمي فال حيل األكل منه

يف املسألة السابقة، حيث ذكران أنه إذا جهلنا كيفية الذبح فإنه حالل حلال الثالثة  وال يناقض هذا ما سبق يف ا
والظاهر صدوره على وجه  ،  وشككنا يف شرط حله،  ألننا هناك عملنا بصدور الفعل من أهله  ؛مع وجود الشك 

واألصل ،  أهله  فإننا مل نعلم صدور الفعل مناملسألة هنا،  خبالف  ،  الصحة والسالمة حىت يوجد ما ينايف ذلك 
 .التحرمي

 :فمن القرائن، لكن إن وجدت قرائن ترجح حله عمل هبا
ألن    ؛ إنه مذبوح على الطريقة اإلسالمية فيحكم ابحلل هنا:  ويقول،  أن يكون مورده مسلما ظاهره العدالة:  أوال

 . على الطريقة اإلسالمية  حال املسلم الظاهر العدالة متنع أن يورد إىل املسلمني ما حيرم عليهم مث يدعي أنه مذبوح
إال أن يعلم أن  ،  أن يرد من بالد أكثر أهلها ممن حتل ذبيحتهم فيحكم ظاهرا حبل الذبيحة تبعا لألكثر:  اثنيا 

 .حيكم حينئذ ابحلل لوجود معارض مينع احلكم ابلظاهر املتويل الذبح ممن ال حتل ذبيحته فال
أبن كان أكثرهم مسلمني أو كتابيني ولو    ،حيل ذبح أكثر أهلهوحيل حيوان مذبوح منبوذ مبحل  البهويت: "قال  

 [3/423]شرح منتهى اإلرادات  " .جهلت تسمية ذابح
وإما أن تكون  ،  فالقرائن إما أن تكون قوية فيقوى القول ابحلل،  وإذا كان احلل يف هذا احلال مبنيا على القرائن

والذي ينبغي ،  احلكم مرتددا بني احلل والتحرمي  وإما أن تكون بني ذلك فيكون،  ضعيفة فيضعف القول ابحلل
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دع ما يريبك إىل )  -صلى هللا عليه وسلم-حينئذ سلوك سبيل االحتياط واجتناب ما يشك يف حله لقول النيب  
ال يعلمهن كثري ،  وبينهما أمور مشتبهات ،  احلالل بني واحلرام بني)  -صلى هللا عليه وسلم-وقوله  (،  ما ال يريبك 

كالراعي يرعى ،  ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام  ،ن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضهفم،  من الناس
ومن اجرتأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك )ويف رواية  [،  1599، م  52]خ    (حول احلمى يوشك أن يقع فيه

 [ ]من كتابة لشيخنا ابن عثيمني رمحه هللا[ 2051]خ  ( أن يواقع ما استبان
 د التذكيةأن يقص -3

عن نفسه فقط، أو يريد قطع   فإن مل يقصد التذكية؛ مل حتل الذبيحة، مثل أن تصول عليه هبيمة فيذحبها للدفاع 
فأضاف الفعل إىل املخاطبني، وهو شيء فتصيب السكني حلق هبيمة فال حتل؛ لقوله تعاىل }إال ما ذكيتم{،  

 .فعل خاص فيحتاج إىل نيته 
 على قولني: وهل يشرتط مع ذلك أن يقصد األكل؟

وله: وهللا ألذحبن هذه الشاة، فذحبها  كق  ،: ال يشرتط فلو ذكاها إلراحتها أو تنفيذا ليمني حلف بهالقول األول
 لتنفيذ ميينه فقط حلت لعموم األدلة.

وإذا مل يقصد املذكي األكل أو قصد حل ميينه  شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقال: "القول الثاين: أنه يشرتط، اختاره 
 [6/310، الفروع 5/549" ]الفتاوى الكربى مل تبح الذبيحة 

ر يل من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإهنا حتل وإن مل يقصد األكل، على أن والظاهقال شيخنا رمحه هللا: "
لقائل أن يقول: إن عموم قوله: }إال ما ذكيتم{ مستثىن من قوله: }حرمت عليكم امليتة{، ومعلوم أن التحرمي 

من النظر بال شك، له قوة    هنا حترمي األكل، فيكون املعىن إال ما ذكيتم لألكل، فاملهم أن اختيار شيخ اإلسالم
 [ 15/59" ]الشرح املمتع لكن الذي يظهر أن األخذ ابلعموم أرفق ابلناس.

 أن ال يذبح لغير الله -4
مثل أن يذبح تقراب لصنم أو وثن أو صاحب قرب، أو يذبح تعظيما مللك أو رئيس أو وزير أو وجيه أو والد أو  

ر اسم هللا عليه؛ لقوله تعاىل: }حرمت عليكم امليتة والدم{ ذبح لغري هللا مل حيل وإن ذكغريهم من املخلوقني، فإن  
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مرفوعا: )لعن هللا    -رضي هللا عنه-إىل قوله تعاىل: }وما ذبح على النصب{، ويف حديث علي بن أيب طالب  
 [1978من ذبح لغري هللا( ]م 

 أال يهل لغير الله به -5
و ابسم جربيل، أو ابسم احلزب الفالين، أو الشعب مثل أن يقول: ابسم النيب، أ  ،أن يذكر عليه اسم غري هللاك

هلل أو ذكر معه امسه؛  الفالين، أو امللك، أو الرئيس، أو حنو ذلك، فإن ذكر عليه اسم غري هللا مل حيل وإن ذبح  
وقد ذكر ابن كثري يف تفسري  لقوله تعاىل: }حرمت عليكم امليتة والدم{ إىل قوله تعاىل }وما أهل لغري هللا به{،  

 مجاع على حترمي ما أهل لغري هللا به. اإل

 يسمي الله عليهاأن  -6
قوله تعاىل: }فكلوا مما ذكر اسم هللا عليه إن كنتم آبّيته مؤمنني{، وقوله }وال أتكلوا مما مل يذكر اسم ودليل ذلك  

وذكر اسم   ،الدممرفوعا: )ما أهنر    -رضي هللا عنه-هللا عليه وإنه لفسق{، وحلديث رافع بن خديج األنصاري  
السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك   ،فكلوههللا عليه   السن فعظم  ،ليس  الظفر فمدى احلبشة  ،أما  ]خ (  وأما 
 للحل ذكر اسم هللا عليه مع إهنار الدم.  -صلى هللا عليه وسلم-فشرط النيب  [،1968، م 2488

ح بفاصل كثري مل تنفع؛ لقوله تعاىل بينهما وبني الذب  ، فلو فصلويشرتط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح 
تدل على حضوره )عليه(  اسم هللا عليه(، وكلمة  اسم هللا عليه{، ويف احلديث )وذكر  وأن   ،}فكلوا مما ذكر 

لفعل فاعترب اقرتاهنا به لتصح نسبتها إليه، لكن لو كان    التسمية تكون عند الفعل، وألن التسمية ذكر مشرتط
ما دام يريد التسمية على الذبح ال على فعل   ،خذ السكني مل يضرأ كاضجاعها و   الفصل من أجل هتيئة الذبيحة

 التهيئة، قياسا على ما لو فصل بني أعضاء الوضوء ألمر يتعلق ابلطهارة. 
 إال مع العجز عن النطق، فتكفي اإلشارة.  يشرتط التلفظ ابلتسميةو 

فلو قال بسم الرمحن أو ابسم رب عند احلنابلة أن ذلك شرط،    املشهور   ؟يشرتط أن تكون بلفظ بسم هللاوهل  
العاملني مل جتز، والصواب أنه إذا أضاف التسمية إىل ما خيتص ابهلل كالرمحن ورب العاملني ومنزل الكتاب وخالق 
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ل أن يقول: الناس أو إىل ما يشركه فيه غريه وينصرف إليه تعاىل عند اإلطالق ونواه به، كاملوىل والعظيم وحنومها مث
 . ابسم الرمحن أو ابسم العظيم وينوي به هللا؛ فإنه جيزئ حلصول املقصود بذلك 

، فلو مسى على شاة مث تركها إىل غريها أعاد التسمية، وأما تغيري اآللة ويعترب أن تكون التسمية على ما أراد ذحبه
 فال يضر، فلو مسى وبيده سكني مث ألقاه وذبح بغريها فال أبس. 

 على ثالثة أقوال:، على الذبيحةيف ترك التسمية  لعلماءواختلف ا

سواء ترك التسمية عاملا ذاكرا أم جاهال انسيا، وهو مذهب الشافعي بناء على   ،حتل  الذبيحة   أن  القول األول:
 أن التسمية سنة وال شرط. 

،  ب أيب حنيفة ومالك وأمحدوهو مذه  أهنا حتل إن تركها نسياان، وال حتل إن تركها عمدا ولو جاهال،   الثاين:القول  
حلت الذبيحة، وإن تركها جاهال مل حتل، كما فرق   ل، فقالوا: إن ترك التسمية انسيا النسيان واجله وهنا فرقوا بني 

إن ترك التسمية    ، وقالوا يف الصيدإن ترك التسمية انسيا حلتبني الذبيحة والصيد، فقالوا يف الذبيحة  احلنابلة  
 ا عاملا ذاكرا أم جاهالً انسيا. تركه ،عليه مل حيل سواء

أمحد قدمه اإلمام  عن  هذا القول رواية  أهنا ال حتل سواء ترك التسمية عاملا ذاكرا أم جاهال انسيا، و   القول الثالث:
 يف الفروع، واختاره أبو اخلطاب يف خالفه وشيخ اإلسالم ابن تيمية وقال: إنه قول غري واحد من السلف. 

 ملا أييت:  والقول الثالث هو الصحيح، 
 .قوله تعاىل}وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه{، وهذا عام -1
وذكر اسم   ،حديث رافع بن خديج السابق )ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكلوا(، فقرن بني إهنار الدم  -2

يا أو جاهال مل حتل الذبيحة، فكذلك إذا مل يسم؛ يف شرط احلل، فكما أنه لو مل ينهر الدم انسهللا على الذبيحة  
النيب   بينهما  بدليل   -صلى هللا عليه وسلم-ألهنما شرطان قرن  إال  بينهما  التفريق  يف مجلة واحدة، فال ميكن 

 . صحيح
أن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي ال يسقط ابلنسيان كما لو صلى بغري وضوء انسيا، فإن صالته    -3

كما لو  و كما لو رمى صيدا بغري تسمية انسيا، فإن الصيد ال حيل عند املفرقني بني الذبيحة والصيد،  ال تصح، و 
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مع   والنسيان،  اجلهل  بني  املفرقني  عند  الذبيحة ال حتل  فإن  تسمية جاهال،  بغري  اجلهل عذر مقرون أن  ذبح 
حديث العهد ابإلسالم الذي مل  يف الكتاب والسنة ومساو له، ورمبا يكون أحق بكونه عذرا، كجهل  ابلنسيان  

 ميض عليه زمن يتمكن من العلم. 
ما اجلواب عن قوله تعاىل }ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان{، وقوله }وليس عليكم جناح فيما    فإن قيل: 

املؤاخذة   رفع هللا عنهما  وقد  قلبه،  يتعمد  مل  والناسي  واجلاهل خمطئ،  قلوبكم{  تعمدت  ما  ولكن  به  أخطأمت 
 ناح.واجل

فمن ترك التسمية على الذبيحة انسيا أو جاهال فال مؤاخذة  ،  الكرميتنيفاجلواب: أننا نقول مبقتضى هاتني اآليتني  
حيث إنه مرتب   ،حكم وضعي  عليه وال جناح، لكن ال يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته، فإن حل ذبيحته أثر

ة واجلناح فهما أثر حكم تكليفي من شرطه الذكر والعلم، على شرط يوجد بوجوده وينتفى ابنتفائه، وأما املؤاخذ
 فلذلك انتفيا ابنتفائهما. 

يوضح ذلك: أنه لو صلى بغري وضوء انسيا فال مؤاخذة عليه وال جناح، وال يلزم من انتفائهما عنه صحة صالته،  
 فصالته ابطلة وإن كان انسيا لفقد شرطها الوجودي وهو الوضوء. 

أنه لو ذحبها يف غري حمل الذبح انسيا أو جاهال فال مؤاخذة عليه وال جناح، وال يلزم من ويوضح ذلك أيضا:  
 انتفائهما عنه حل ذبيحته، فذبيحته حرام لفقد شرطها الوجودي، وهو إهنار الدم يف حمل الذبح. 

  ،أيتوننا ابللحم  إن قوما  !أن قوما قالوا ّي رسول هللا: )-رضي هللا عنها-عن حديث عائشة  ما اجلواب    فإن قيل: 
 [  2057( ]خ مسوا هللا عليه وكلوه :فقال ؟ال ندري أذكروا اسم هللا عليه أم ال

 ،اجلواب: أننا نقول مبقتضى هذا احلديث، وأنه لو أاتان من حتل ذكاته من مسلم أو كتايب بلحم حل لنا أكلهف
الواقعة من أهلها الصحة حىت يقوم دليل   وإن كنا ال ندري هل ذكر اسم هللا عليه أو ال، ألن األصل يف التصرفات 

إىل ذلك   -صلى هللا عليه وسلم- الفساد، ولسنا خماطبني بفعل غريان، وإمنا خناطب بفعلنا حنن، وقد أشار النيب  
كأنه يقول: أنتم خماطبون ابلتسمية عند فعلكم وهو األكل، فسموا عليه، وأما   ،حيث قال: )مسوا عليه أنتم وكلوه(
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الذبح والتسمية عليه فمخاطب به غريكم، فعليكم ما محلتم وعليهم ما محلوا، وليس يعين أن تسميتكم هذه تغين 
 عن التسمية على الذبح، وذلك ألن الذبح قد فات. 

جلهل، وال على أهنا ليست بشرط حلل الذبيحة؛ ألنه ليس فيه أهنم وليس يف احلديث دليل على سقوط التسمية اب
اللحم، وإمنا فيه أهنم ال يدرون أذكروا اسم هللا عليه أم ال،    -صلى هللا عليه وسلم-تركوا التسمية فأحل هلم النيب  

ذبيحة، وأنه  التسمية شرط حلل ال  واألصل أن الفعل وقع على الصحة، بل قد يقال: إن يف احلديث دليال على أن 
 . عنه -صلى هللا عليه وسلم-البد منها، وإال ملا أشكل حكم هذا اللحم على الصحابة حىت سألوا النيب 

: وما  -صلى هللا عليه وسلم-لقال هلم النيب  ،مث لو كانت التسمية غري شرط أو كانت تسقط يف مثل هذه احلال
يف إظهار احلكم وسقوط التسمية، ومل يرشدهم إىل ما   أو حنو هذا الكالم؛ ألنه أبني وابلغ  ،يضركم إذا تركوها

 ينبغي أن يعتنوا به وهو التسمية على فعلهم. 

 ما اجلواب عن اآلاثر اليت احتج هبا من ال يرى أن التسمية شرط حلل الذبيحة أو أهنا تسقط ابلنسيان؟   فإن قيل:

وإمنا هي موقوفة على بعض الصحابة  ،  -وسلمصلى هللا عليه  -اجلواب: أن هذه اآلاثر ال تصح مرفوعة إىل النيب  ف
 على ما يف أسانيدها من مقال، فال يعارض هبا ظاهر الكتاب والسنة. 

ما اجلواب عما قاله ابن جرير رمحه هللا من أن القول بتحرمي ما مل يذكر اسم هللا عليه نسياان خارج عما    فإن قيل: 
، يعين أن اإلمجاع على حتليل ما مل يذكر اسم هللا عليه [9/529]تفسري الطربي    حتليلهعلى  معة  اجملعليه احلجة  

 .نسياان؛ فالقول بتحرميه خارج عن اإلمجاع

اجلواب: أنه مدفوع مبا نقله غريه من اخلالف فيه، فقد قال شيخ اإلسالم: إن القول ابلتحرمي قول غري واحد من ف
وعامر الشعيب وحممد بن سريين، وهو رواية عن إنه مروي عن ابن عمر وانفع مواله  "السلف، وقد قال ابن كثري:  

اإلمام مالك ورواية عن أمحد ابن حنبل، نصرها طائفة من أصحابه املتقدمني واملتأخرين، وهو اختيار أيب ثور  
"  ي من متأخري الشافعية يف كتابه )األربعني(وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح حممد بن حممد بن على الطائ

 ، واختاره ابن حزم وذكر أدلته، وأجاب عن اآلاثر املروية يف احلل.[ 3/324كثري   ]تفسري ابن

 هنى عن إضاعة املال.  -صلى هللا عليه وسلم-إن حترميها إضاعة للمال، والنيب  فإن قيل:
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 فاجلواب: أن الذبيحة اليت مل يذكر اسم هللا عليها ليست مبال؛ ألهنا ميتة حيث مل تذك ذكاة شرعية لفقد شرط
فليس حترميها إبضاعة للمال، وإمنا هو امتثال وطاعة هلل تعاىل يف قوله: }وال أتكلوا مما مل يذكر من شروط الذكاة،  

على أن حترمي أكلها ال مينع من االنتفاع بشحمها وودكها على وجه ال يتعدى كطلي السفن  اسم هللا عليه{،  
صلى هللا عليه -رسول هللا  أنه مر ب: )-ارضي هللا عنه-بنت احلارث    ميمونةفعن  وإيقاد املصابيح وحنو ذلك،  

لو أخذمت  :  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فقال هلم  ،  رجال من قريش جيرون شاة هلم مثل احلصان  -وسلم
( والقرظ هو ورق الشجر الذي يستخدم يف الدابغ. ]حم يطهرها املاء والقرظ:  فقال،  إهنا ميتة :  قالوا،  إهاهبا

وصححه األلباين، واحلديث يف إسناده كثري ،  وصححه ابن السكن واحلاكم،  4126، د  4248، ن  26293
 بن فرقد وفيه جهالة[ 

على الناس حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أمواهلم،  إن يف حترميها حرجا وتضييقا    فإن قيل: 
 كم يف الدين من حرج{ وقد نفى هللا سبحانه احلرج يف الدين فقال تعاىل }وما جعل علي

، وأن دين اإلسالم ليس فيه حرج وال ضيق، فكل شيء أمر هللا فاجلواب: أننا نقول مبقتضى هذه اآلية الكرمية
به؛ فال حرج يف فعله، وكل شيء هنى هللا عنه فال حرج يف تركه ملن قويت عزميته، وصحت رغبته يف دين هللا، وها  

يء على النفوس من حيث طبيعتها ملا فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك هو اجلهاد أمر هللا به وهو من أشق ش
واألوالد واملألوف، ومع هذا نفى بعد األمر به أن يكون قد جعل علينا يف الدين حرجا فقال تعاىل: األموال  

 }وجاهدوا يف هللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج{ 
وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا }يذكر اسم هللا عليها يرتكها طاعة لربه يف قوله    وأي حرج يف اجتناب ذبيحة مل

 اضطر إليها يف خممصة غري متجانف إلمث لو سعته رمحة ربه وحلت له. وهو ليس مضطرا إليها، ولو  {عليه

إذا حرمها بعد أن ذحبها    للنسيان، فإن اإلنسان  مث إن يف حترمي الذبيحة إذا مل يذكر اسم هللا عليها نسياان تقليال
 وتشوفت نفسه هلا من أجل أنه مل يسم هللا عليها؛ فسوف ينتبه يف املستقبل وال ينسى التسمية. 

 آلة الذبح الشرعية -7
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 حلديث  من حديد وحجر وخشب وزجاج وغريها،  ،أن تكون الذكاة مبحدد ينهر الدم غري سن وظفرفيشرتط  
 ، ليس السن والظفر  ،فكلوهمرفوعا: )ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه    -رضي هللا عنه-رافع بن خديج األنصاري  

 [1968، م 2488]خ ( وأما الظفر فمدى احلبشة ،أما السن فعظم ،وسأحدثكم عن ذلك 
أو بضرب   ،أو ابلصعق الكهرابئي أو غريه، أو ابلصدم  ،مثل أن يقتلها ابخلنق  ،ذحبها بغري حمددخالف ذلك ففإن  

 ، وهذا مذهب مجهور العلماء. وإن جرى دمها   أو ابلظفر مل حتل  ،الرأس وحنوه حىت متوت مل حتل، وإن ذحبها ابلسن
وخالف احلنفية يف ذلك فقالوا إبابحة الذكاة ابلسن والظفر املنفصلني؛ ألن احلبشة إمنا كانت تفعل ذلك إلظهار  

فال  ،  نققفتخعند الذبح بسبب اتصال الظهر،  الذابح يعتمد عليها    الدة، وذلك ابملتصل ال ابملنفصل، وألن اجل
 [ 15/537شرح املشيقح  ،15/195]املوسوعة الكويتية  .حيل أكلها

 .ال فرق يف السن والظفر بني أن يكوان متصلني أو منفصلني من آدمي أو غريه للعموموالصحيح أنه 
هل احلكم خاص رمحهم هللا    يب صلى هللا عليه وسلم منع الذكاة ابلسن أبنه عظم، فاختلف العلماءوقد علل الن

 لعموم علته على قولني: عام يف مجيع العظام، أم يف حمله وهو السن

األول: به، وهو مذهب    القول  الذكاة  فتحل  العظام  وأما ما عداه من  السن،  احلنفية أنه خاص يف حمله وهو 
لكونه أخصر وأبني،   ،لو أراد العموم لقال غري العظم والظفر  -صلى هللا عليه وسلم-واحلنابلة، واستدلوا أبن النيب  

ال نعلم وجه احلكمة يف أتثري العظم   أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان، وألننا  -صلى هللا عليه وسلم-والنيب  
 فكيف نعدي احلكم مع اجلهل.

مذهب الشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد، واختيار  أن احلكم عام يف مجيع العظام، لعموم العلة، وهو    الثاين:القول  
صيص ؛ ألن النص على العلة يدل على أهنا مناط احلكم، مىت وجدت وجد احلكم، وختشيخ اإلسالم ابن تيمية

السن ابلذكر قد يكون من أجل أنه عادة يرتكبها بعض الناس ابلتذكية به، مث أشار إىل عموم احلكم بذكر العلة،  
 أو يقال: إن تعليله بكونه عظما يدل على أنه كان من املتقرر عندهم أن العظام ال يذكى هبا، وهذا القول أحوط.

فهذا ال مينع من تعدية احلكم إىل ما ينطبق عليه اسم العظم؛ ألنه  وأما كوننا ال نعلم وجه احلكمة يف أتثري العظم،  
أنه إن كان العظم طاهرا فهو طعام إخواننا من اجلن، ففي الذبح به    لى أنه ميكن أن يقال: وجه احلكمةمعلوم ع
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وان وطيبه  تلويث له ابلنجاسة، وإن كان العظم جنسا فليس من احلكمة أن يكون وسيلة للذكاة اليت هبا تطهري احلي
 .للتضاد

ن احلكم عام بعموم إ  بشة، وظاهر التعليل مشكل إن قلنااحل  مبدى  -صلى هللا عليه وسلم-فعلله النيب    وأما الظفر
علته؛ ألنه يقتضي منع الذكاة مبا خيتص به احلبشة من املدى ولو كان حديدا أو خشبا أو حنومها مما جتوز الذكاة 

 به. 

احلبشة كانوا يذحبون أبظافرهم، فنهى الشارع عن ذلك؛ ألنه يقتضي خمالفة الفطرة   واألقرب أن األصل يف ذلك أن
 من وجهني:

 أحدمها: أنه يستلزم توفري األظافر ليذبح هبا، وهذا خمالف للفطرة اليت هي تقليم األظافر.

البهائم والطيور اليت فضلنا عليها وهنينا عن   التشبه به، ولذلك جتد الثاين: أن يف القتل ابلظفر مشاهبة لسباع 
 اإلنسان ال يشبه البهائم إال يف مقام الذم.

 إنهار الدم -8
 حاالن: (، وإلهنار الدم )ما أهنر الدملقول النيب صلى هللا عليه وسلم: أي إجراؤه؛ ومعىن إهنار الدم 

غري مقدور عليه، مثل أن يهرب أو يسقط يف بئر أو يف مكان سحيق ال ميكن   ىأن يكون املذك  احلال األوىل:
أو حنو ذلك فيكفي يف هذه احلال إهنار    ، الوصول إليه، أو يدخل مقدمه يف غار حبيث ال ميكن الوصول إىل رقبته

وته، ويف واألوىل أن يتحرى أسرع شيء يف موهذا مذهب اجلمهور،  الدم يف أي موضع كان من بدنه حىت ميوت،  
فأصابوا إبال    ،يف غزوة  -صلى هللا عليه وسلم- أهنم كانوا مع النيب  : )- رضي هللا عنه-حديث رافع بن خديج  

 -نفور-إن هلذه اإلبل أوابد  :  -صلى هللا عليه وسلم -فرماه رجل فحبسه، فقال النيب    ، منها بعري  فندّ   ،وغنما
علينا بعري   فند  )ويف لفظ ملسلم:  [،  1968، م  2488( ]خ  الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا

 [ 1968( ]م -رميناه رميا شديدا حىت سقط على األرض- ناهص  ه  منها فرميناه ابلنبل حىت و  
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ما أعجزك من البهائم مما يف يديك فهو كالصيد، ويف بعري تردى يف بئر  : "-رضي هللا عنهما-قال ابن عباس  و 
" ]خ تعليقا كتاب الذابئح والصيد، ابب ما ند  ك علي وابن عمر وعائشةورأى ذل، من حيث قدرت عليه فذكه

 من البهائم فهو مبنزلة الوحش[
، ال حيل إال بذكاته يف موضع  د من اإلبل والبقر والغنم وغريهاأن الشار وخالف يف هذه املسألة املالكية، فذهبوا إىل  

 [25/327. ]املوسوعة الكويتية وتوحشهوال يتغري موضع الذكاة بشروده ، الذبح املعتاد

أو ميكن إحضاره بني يدي املذكي، فيشرتط أن يكون    ،عليه حبيث يكون حاضرا  أن يكون مقدورا  احلال الثانية: 
 اإلهنار يف موضع معني وهو الرقبة، ومتام ذلك بقطع أربعة أشياء وهي: 

 ء للحيوان مع احنباسه. احللقوم، وهو جمرى النفس، ويف قطعه حبس النفس الذي ال بقا -1
 املريء، وهو جمرى الطعام والشراب، ويف قطعه منع وصول الغذاء إىل احليوان من طريقه املعتاد.  -2

الودجان، ومها عرقان غليظان حميطان ابحللقوم واملريء، ويف قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء احليوان حيا    -3،4
 بعد املوت.  وتنقية احليوان من احنباس الدم الضار فيه

 . اة إبمجاع أهل العلمفمىت قطعت هذه األشياء األربعة؛ حلت املذك
 على أقوال: يف الذي يشرتط قطعه حلل الذبيحة مث اختلف العلماء 

،  نقله النووي عن الليث وداودوهذا القول رواية عن اإلمام أمحد، و قطع األربعة كلها،  أنه ال بد من    القول األول:
ملا جاز له قطعها إذ فيه زّيدة أمل مبا ليس هو شرطا يف   ،لوال اشرتاط قطع األربع، واستدلوا أبنه  ر اختاره ابن املنذو 

 . صحة الذكاة، فثبت بذلك أن عليه قطع هذه األربع

الثاين: معينةأنه    القول  ثالثة  قطع  والودجااحللقو   وهي  ، البد من  أمحد،  مذهب  وهو    ن،م  املالكية ورواية عن 
الودجني حيصل إهنار الدم، وال يوصل إىل قطع الودجني يف الغالب إال بعد قطعه احللقوم ألنه  واستدلوا أبنه بقطع  

 .قبلهما، أما املري فهو جمرى الطعام والشراب وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا
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حبديث   عباس  واستدلوا  عنهما-ابن  )  -رضي هللا  رسقال:  وسلم-ول هللا  هنى  عليه  هللا  شريطة   -صلى  عن 
يف "قال الشوكاين:  ، و 2826. ]د  وهي اليت تذبح فيقطع اجللد وال تفرى األوداج مث ترتك حىت متوت (  الشيطان

 األلباين[  وضعفهالقطان، "، وضعفه ابن إسناده عمر بن عبد هللا الصنعاين وهو ضعيف
( ]هق  ظفر  أو حز    ،سن  ض  ل ما أفرى األوداج ما مل يكن قر  كمرفوعا: )  -رضي هللا عنه-أيب أمامة  وحبديث  
 ، وضعفه البيهقي[19193

البد من قطع ثالثة: اثنان منهما على التعيني وواحد غري معني، وهي احللقوم واملريء وأحد أنه    القول الثالث:
 حنيفة.الودجني وهو إحدى الرواّيت عن اإلمام أمحد، وأحد القولني يف مذهب أيب 

  ، وإما )املريء والودجان(  ، بدون تعيني وهي: إما )احللقوم والودجان(من أربعة  البد من قطع ثالثة  أنه    القول الرابع:
اختاره شيخ  وهو وجه عند احلنابلة، و وإما )احللقوم واملريء وأحد الودجني( وهو املشهور من مذهب أيب حنيفة، 

 أبلغ من قطع احللقوم وأبلغ يف إهنار الدم.اإلسالم ابن تيمية وقال: إن قطع الودجني 

املشهور من مذهب الشافعية و وهو    ،احللقوم واملريء  د من قطع اثنني على التعيني ومهاالبأنه    القول اخلامس:
ن مقصود الذكاة اإلزهاق مبا يوحى وال يعذب، والغالب أن الودجني يقطعان بقطع  احلنابلة، واستدلوا أبمذهب  

 .احللقوم واملرئ
وهو إحدى الرواّيت عن أمحد ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية،    ،الودجان فقطأنه ال بد من قطع    القول السادس:

 . ونقل عن مالك، واملشهور عنه ما سبق
وليس يف اشرتاط قطع احللقوم واملريء نص جيب املصري والظاهر أنه ال بد من قطع الودجني؛ ألن هبما إهنار الدم،  

 [1/519، خمتصر الفتاوى املصرية 5/136ى جمموع الفتاوى . ]املستدرك عل إليه

 حبيث ينفصل املقطوع بعضه عن بعض أوال يشرتط؟ على قولني: اختلفوا هل يشرتط فيه متام القطع و 

ال يشرتط، فلو قطع بعض ما جيب قطعه؛ حلت الذبيحة وإن مل ينفصل بعض املقطوع عن أنه    القول األول:
وظاهر مذهب أيب حنيفة، وهو الصواب إذا حصل إهنار الدم بذلك حلصول  عند احلنابلة،  بعض، وهو املشهور  

 املقصود.
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وع عن بعض، وهو يشرتط، فيجب أن تستوعب القطع ما جيب قطعه حبيث ينفصل بعض املقطأنه    الثاين:القول  
 قول مالك والشافعي وبعض أصحاب أمحد.

 على قولني: واختلفوا أيضا هل يشرتط أن يكون القطع من انحية احللق أو ال يشرتط؟

ال يشرتط، فلو ذكاها من قفا الرقبة حلت إن وصل إىل حمل الذكاة قبل أن متوت، وهو مذهب أنه    القول األول:
 ، وهو الصواب حلصول الذكاة بذلك.اجلمهور

 يشرتط فلو ذحبها من قفا الرقبة مل حتل، وهو مذهب مالك. أنه  الثاين:القول 

ها حلت الذبيحة، لكن األفضل حنر اإلبل ، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطوالرقبة كلها حمل للذكاة
 وذبح ما سواها. 

 والنحر: يكون يف أسفل الرقبة مما يلى الصدر يف الوهدة اليت بني الصدر وأصل العنق.

الناتئة يف أعلى احللقوم،  العقدة  اللحيني، فلو ذحبها من فوق اجلوزة وهي  فيما فوق ذلك إىل  والذبح: يكون 
 لت الذبيحة على القول الصحيح؛ ألن ذلك من الرقبة وهي حمل الذكاة. ح  ، وصارت العقدة تبع الرقبة

، فنحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، فاجلمهور على حل الذبيحة؛ ألن املقصود إهنار الدم، فإن خالف املذكي
املشيقح   ]شرح  الشرعية.  للصفة  ملخالفته  اجلهل؛  أو  الضرورة  حال  يف  إال  حتل  ال  أهنا  إىل  املالكية  وذهب 

15/539] 

الذبيحة، كما لو قطع عنق شاة أو بطة بضربه بسيف أو سكني فأطار رأسها  حلت    وإن قطع الرأس مرة واحدة
بنية التذكية، فقد أفىت اإلمام أمحد أهنا تذكية صحيحة، ونقل مثل ذلك عن أيب حنيفة والشعيب والثوري، واستدل 

أي سريعة، وأجازه ابن عمر وعمران    "تلك ذكاة و ِحي ة"سئل عن ذلك فقال:    -رضي هللا عنه-لذلك أبن عليا  
 [9/399، املغين 9/641. ]فتح الباري بن حصني وأنس
فرأى يف السكني خلال فألقاها وأخذ غريها مث أمت الذكاة قبل موت الذبيحة حلت، وكذلك لو   وإن شرع يذحبها

موهتا حلت؛ حلصول املقصود بذلك، وليست رفع يده بعد أن شرع يف ذحبها ليستمكن منها مث أمت الذكاة قبل  
 أبقل حاال مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه فإنه حالل بنص القرآن. 
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حلت إذا أدركها وفيها حياة، لقوله تعاىل: }حرمت عليكم امليتة    وإذا حصلت الذكاة ملا أصاهبا سبب املوت
به واملنخنقة واملو  السبع إال ما ذكيتم{،  والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري هللا  قوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل 

نفسها، واملوقوذة املضروبة بعصا وحنوها حىت تدهور حياهتا، واملرتدية اهلاوية من جبل أو يف بئر  فاملنخنقة املنحبس  
 وحنوه، والنطيحة اليت نطحتها أختها حىت أردهتا، وما أكل السبع ما أكلها ذئب وحنوه، فكل 

 . فهي حالل، إذا ذكيت قبل أن متوت هذه اخلمس 
 أبحد أمرين: ويعرف عدم موهتا

 ،احلركة، فمىت حتركت بعد ذكاهتا حبركة قليلة أو كثرية بيد أو رجل أو عني أو أذن أو ذنب حلت  األمر األول:
  إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها{ "قوله تعاىل: }إال ما ذكيتميف  -رضي هللا عنه-قال علي بن أيب طالب 

بقاء الروح فيها إذ امليت   ىالسلف، وألن احلركة دليل بني عل   ، وقال حنوه غري واحد من"أو طرفت بعينها فكل
 ال يتحرك.

 ، هنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل()ما أ  :-صلى هللا عليه وسلم-جرّين الدم بقوة؛ لقول النيب    األمر الثاين:
 . من املذكى املذبوح عادة حلت وإن مل تتحركفمىت ذكيت فجرى منها الدم األمحر الذي خيرج 

فمنهم من قال: ما تيقن موته ال يذكى   ،لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك : "شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال
ومنهم من يقول: ما كانت فيه حياة    ،ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي  ،كقول مالك ورواية عن أمحد

 مستقرة ذكي كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأمحد.  
ومنهم من يقول: ما ميكن أن يزيد على حياة   ،مث من هؤالء من يقول: احلياة املستقرة ما يزيد على حركة املذبوح

 املذبوح. 
بل    ، فإن حركات املذبوح ال تنضبط   ،حركة مذبوحوالصحيح: أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله وال يعترب يف ذلك  

 (،ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكلوا)  -صلى هللا عليه وسلم-فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال  
 فمىت جرى الدم الذي جيري من املذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله.  
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وهلذا حرم هللا امليتة الحتقان   ،إن امليت جيمد دمه ويسود ف   ، والناس يفرقون بني دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا
، أنه ميوت وإن تيقن    ،فإذا جرى منها الدم الذي خيرج من املذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله  ،الرطوابت فيها

 [ 35/237" ]جمموع الفتاوى فإن املقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنه ميوت بعد ساعة
أبن شك يف حركتها أو يف محرة الدم وجرّينه كما جيري دم املذبوح   ما يعرف به عدم املوتوإذا شك يف وجود  

 مل تتحقق ذكاته. }إال ما ذكيتم{ وما شككنا يف بقاء حياته عادة مل حتل الذبيحة؛ لقوله تعاىل: 

 فإن قيل: األصل بقاء احلياة فلنحكم به فتحل الذبيحة إال أن نتيقن املوت.

لكن عارضه ظاهر أقوى منه وهو السبب املفضي إىل املوت، فأنيط احلكم به    ،صل بقاء احلياةاألأن  اجلواب:  ف
 ما مل نتحقق بقاء حياته. 

وحنوها قبل ذكاهتا ليس حبالل؛ ألنه ابئن من حي، وما ابن من حي فهو كميته، فإن    املنفصل من أكيلة السبع و 
 انفصل شيء من املذكاة قبل موهتا فهو حالل، لكن الواجب االنتظار يف قطعه حىت متوت.

 مأذونا في ذكاته شرعا ىكون المذكأن ي -9
 فهو على قسمني: فإن كان غري مأذون فيها شرعا

كالصيد يف احلرم، أو حال اإلحرام حبج أو عمرة، فمىت صاد    ،هللا تعاىلمنه حلق    ن ممنوعاأن يكو   القسم األول:
صيدا فذحبه وهو حمرم، أو ذبح صيدا داخل حدود احلرم؛ فهو حرام؛ لقوله تعاىل: }أحلت لكم هبيمة األنعام إال  

وا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم{،  ما يتلى عليكم غري حملي الصيد وأنتم حرم{، وقوله تعاىل: }ّي أيها الذين آمن
حيرم أكله على مجيع    ،وقوله سبحانه: }وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما{، فإذا صاد احملرم كان ما ذحبه ميتة

 الناس.  
كاملغصوب   ، منه حلق اآلدمي، وهو ما ليس ملكا له، وال ميلك ذحبه بوكالة أو حنوها  أن يكون ممنوعا  القسم الثاين:

 اصب، واملسروق يذحبه السارق وحنو ذلك، ففي حله قوالن ألهل العلم:يذحبه الغ

رضي  -رافع بن خديج  وهو رواية عن اإلمام أمحد ومذهب الظاهرية، واستدلوا حبديث  ال حيل،  أنه    القول األول:
ر الدم ما أهن  : فقال  ،إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى  -صلى هللا عليه وسلم-قلت للنيب  )  : قال  - هللا عنه
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 ، وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة  ، ما مل يكن سن وال ظفر  ،وذكر اسم هللا فكلوه
مر هبا  فأ    ،فنصبوا قدورا  ، يف آخر الناس  -صلى هللا عليه وسلم-والنيب  ،  ان الناس فأصابوا من الغنائمع  ر  وتقدم س  
 [ 5543( ]خ فأكفئت

يف سفر فأصاب الناس حاجة    - صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا  )  :األنصار قالرجل من  ويف حديث  
فإن قدوران لتغلي إذ جاء رسول   ،-أي تسابقوا على أخذها بدون قسمة-  فانتهبوها  ،ما ن  شديدة وجهد وأصابوا غ  

إن    :مث قال   ،ابلرتاب مث جعل يرمل اللحم    ، ميشي على قوسه فأكفأ قدوران بقوسه  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  
 ، وقال احلافظ ابن حجر: "جيد اإلسناد"، وصححه األلباين[ 2705( ]د النهبة ليست أبحل من امليتة

 . على سبيل التعزير واملبالغة يف الزجر كان إكفاء القدور  وأجيب عنه أبن 
 هذا التفسري.ال يؤيد  (إن النهبة ليست أبحل من امليتة ) -صلى هللا عليه وسلم-ورد أبن قول النيب 
كان حراما عليه كامليتة وإن مل يكن    هبة، وأن من انتهب شيئا بغري حقاملراد بيان حكم أصل الن وأجيب أبن املراد  

 . من شرطه الذكاة، وأنه ليس املراد أن ذبح املنهوب ال حيله فيكون ميتة
عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار وهو مذهب اجلمهور، واستدلوا حبديث  أنه حيل،    القول الثاين:

وهو   -صلى هللا عليه وسلم-فرأيت رسول هللا    ،يف جنازة   -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا  )  :قال
فجاء وجيء    ،فلما رجع استقبله داعي امرأة  ،أوسع من قبل رأسه  ،على القرب يوصي احلافر أوسع من قبل رجليه

مث   ،يلوك لقمة يف فمه  -صلى هللا عليه وسلم-فأكلوا فنظر آابؤان رسول هللا  ،مث وضع القوم ، ابلطعام فوضع يده
إين أرسلت إىل البقيع يشرتي يل    ! ّي رسول هللا  :قالت  ت املرأة  ل  فأرس    ، أجد حلم شاة أخذت بغري إذن أهلها  :قال

فأرسلت إىل امرأته فأرسلت   ،ى شاة أن أرسل إيل هبا بثمنها فلم يوجدفأرسلت إىل جار يل قد اشرت   ،شاة فلم أجد 
، وصححه األلباين[، ووجه  3332]د    ( أطعميه األسارى:  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا    ، إيل هبا

 ا أمر إبطعامهم إّيه. مل أمر إبطعامه األسارى، ولو كان حراما   -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب الداللة 

، فإمنا أخذهتا مضمونة ابلثمن من امرأة إذ ليس أخذ املرأة للشاة عدواان حمضا  بظاهر الداللةجيب أبنه ليس  وأ
 -صلى هللا عليه وسلم-السيما وهي مقدمة لرسول هللا    ،املالك، وقد جرت العادة ابلسماح يف مثل ذلك غالبا
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التنزه عنه عند عدم احلا ينبغي  الذي  املشتبه  إليه وأصحابه، فهو من  النيب    ، جة  صلى هللا عليه -ولذا تنزه عنه 
 لعدم حاجته إليه، وأمر إبطعامه األسارى حلاجتهم إليه غالبا.  -وسلم

املغصوب ، فرجوع إىل القواعد الشرعية العامةوإذا تبني أال داللة للجمهور فيما استدلوا به وال ملخالفيهم؛ وجب ال
الغاصب وحنوه، وعلى كل من علم به، سواء أكان مما يشرتط حبله يف   وحنوه مما أخذ بغري رضا صاحبه حرام على

فهي ذكاة   ، عليه وعلى من علم به وأما ذكاة الغاصب وحنوه  ل الذكاة أم ال، حىت لو غصب حلما كان حرامااألص
 .من مسلم أهل ذكر اسم هللا عليها مبا ينهر الدم، فكانت مبيحة للمذكى كغري الغاصب

 آداب الذكاة 

رضي هللا  -جابر بن عبد هللا  عند عامة العلماء وحكي إمجاعا، حلديث    تقبال القبلة ابلذبيحة عند الذبح اس  -1
إين وجهت وجهي   :مث قال حني وجههما ،ذبح يوم العيد كبشني -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا : )-عنه

املشركني أان من  السموات واألرض حنيفا مسلما وما  ونسكي وحمياي وممايت هلل رب إن صاليت    ،للذي فطر 
(  عن حممد وأمته  ،اللهم منك ولك   ،هللا أكرب  ،بسم هللا  ،ال شريك له وبذلك أمرت وأان أول املسلمني  ،العاملني
د  14604]حم   جه  2795،  و 3121،  السخاوي:  ،  أخرى"قال  طرق  وله  املرضية  "،  منقطع  األجوبة 

يف إسناده حممد بن إسحاق "قال الشوكاين:  ، و 2/385خالصة البدر املنري  يف    ن امللقن، وحسنه اب2/804
 وضعفه األلباين[  ،5/211نيل األوطار "،  وفيه أبو عياش قال ابن حجر ال يعرف ،وفيه مقال

" ]مصنف عبد لغري القبلةذحبت  كان يكره أن أيكل ذبيحة  أنه: "  -رضي هللا عنهما-وقد جاء عن ابن عمر  
 [8585الرزاق 

اإلحسان إىل الذبيحة بعمل كل ما يرحيها عند الذكاة، أبن تكون الذكاة آبلة حادة، وأن ميرها على حمل   -2
  ، إن هللا كتب اإلحسان على كل شيءمرفوعا: )  -رضي هللا عنه-شداد بن أوس  حلديث  الذكاة بقوة وسرعة؛  

 [ 1955( ]م فلريح ذبيحته ،شفرتهوليحد أحدكم  ، بحوإذا ذحبتم فأحسنوا الذ   ،تلةفإذا قتلتم فأحسنوا القِ 

حىت يف حال إزهاق النفوس   ،يف هذا احلديث أن اإلحسان واجب على كل حال"اإلسالم ابن تيمية:  شيخ  قال  
 [6/34" ]جامع املسائل والذحبة للبهائم. ،انطقها وهبيمها، فعليه أن حيسن القتلة لآلدميني
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على استحباب   حكى اإلمجاعمذهب عامة العلماء، وقد  ، وهذا ينحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرىأن    -3
الغنم لى وحكى اإلمجاع ع  ،والنووي  ،وابن قدامة   ،، وابن رشد، والقرطيبابن حزم  النحر يف اإلبل، والذبح يف 

عباس  قوله تعاىل: }فاذكروا اسم هللا عليها صواف{، قال ابن  ، ودليل ذلك  ، والقرطيبدابن رش  التخيري يف البقر
 "معقولة يدها اليسرى ،ثالث قوائم قياما على"رضي هللا عنهما:  

فقال: ابعثها    ،على رجل قد أانخ بدنته ينحرهاأتى    -رضي هللا عنهما-وعن زّيد بن جبري قال: "رأيت ابن عمر  
، فإن مل يتيسر له حنرها قائمة؛ جاز  [1320، م  1713" ]خ  -مصلى هللا عليه وسل - حممد    سنة    ،مقيدة  قياما

 له حنرها ابركة إذا أتى مبا جيب يف الذكاة حلصول املقصود بذلك.

أنس بن ، حلديث  أن يذبح غري اإلبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها  -4
الذي بياضة أكثر -  بكبشني أملحني    -ليه وسلمصلى هللا ع-ضحى رسول هللا  قال: )  - رضي هللا عنه-مالك  

(  فذحبهما بيده  ،يسمى ويكرب  -جانب العنق-هما  فاحِ قدمه على صِ   فرأيته واضعا،  -ويف رواية: أقرننيمن سواده،  
، سهل للذبح، فإن كان الذابح أعسرأاإلضجاع على اجلنب األيسر، ألنه  ويكون  [،  1966، م  5558]خ  

 ألن املهم راحة الذبيحة.  ؛لى اجلنب األمين، فال أبس أن يضجعها عليهوكان اليسر له أن يضجعها ع

ليبني حمل الذبح، وأما اإلمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذحبها لئال    بغي أن ميسك برأسها ويرفعه قليالوين
صلى -مسك هبا عندما ذحبها النيب  أ  ال يستحب؛ ألنه مل يذكر أن أحدا   تتحرك، فظاهر حديث أنس السابق أنه 

 . لفعله ، ولو كان مشروعا-هللا عليه وسلم
لى ما يشرتط قطعه من هذه األربعة، وال يتجاوز  استكمال قطع احللقوم واملريء والودجني، وسبق الكالم ع -5

 قطع هذه األربعة.

، لكن لو علم منها  يذكروا دليله، وال أعلم له أصال  عرض املاء عليها عند الذبح، ذكره بعض الشافعية ومل   -6
 طلب املاء مثل أن تري املاء فتحاول الذهاب إليه فال ينبغي منعها منه حينئذ. 
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تقاد إىل الذبح  : "، يعين يسرتها عنها حبيث ال تراها إال ساعة ذحبها، قال اإلمام أمحدأن يواري عنها السكني  -7
بذلك   -صلى هللا عليه وسلم-، وتوارى السكني عنها، وال يظهر السكني إال عند الذبح، أمر رسول هللا  قودا رفيقا

 الشفار مجع شفرة وهي السكني. "، و أن توارى الشفار
وأن توارى عن   ،فارحبد الشِّ   -صلى هللا عليه وسلم-أمر رسول هللا  قال: )  -نهمارضي هللا ع-بن عمر  وعن ا
فلي    :وقال  ،البهائم أحدكم  ذبح  قال 3172، جه  5830( ]حم  زجهِ إذا  هليعة،  ابن  مداره على  واحلديث   ،

هليعة،  "، وأعله ابن عدي اببن  وهو ضعيف وشيخه قرة أيضا ضعيف  ، عةمدار اإلسنادين على ابن هليالبوصريي: "
" األشبيلي:  احلق  الز وقال عبد  به  ،هري مرسلالصحيح يف هذا عن  أسنده ال حيتج  و والذي  البيهقي:  "،  قال 

، وصححه أمحد شاكر، وضعفه األلباين واألرنؤوط، وتراجع األلباين 9/280السنن الكربى  "،  موصول جيد"
 [3130فصححه يف السلسلة الصحيحة 

أو قال: إين   ، رمحهاأإين ألذبح الشاة وأان    ! أن رجالً قال: ّي رسول هللا: )-رضي هللا عنه-عن قرة بن إّيس  و 
قال ، و 15165( ]حم  إن رمحتها رمحك هللا  والشاة  :  -صلى هللا عليه وسلم-ألرحم الشاة أن أذحبها، فقال النيب  

 وصححه األرنؤوط[  ،1/323اآلداب الشرعية "، إسناده جيد"ابن مفلح: 

السابق   - رضي هللا عنه-فيقول: بسم هللا وهللا أكرب؛ حلديث أنس بن مالك    ،زّيدة التكبري بعد التسمية  -8
( ويكرب( وفيه:  يسمي  بكبشني  زّياحلنابلة  وعموم كالم  ،  ضحى  التكبري سنةأن  وذبيحة   دة  القرابن  ذبيحة  يف 
 اللحم. 

مرقاة املفاتيح شرح يف مرقاة  والقاري  ،  بري بعد التسمية، حكاه ابن قدامةأمجع أهل العلم على استحباب التكوقد  
 . عمل الناس عليهالرتمذي وحكى ، (3/1078مشكاة املصابيح )

هنا؛  - صلى هللا عليه وسلم-وروده، وال الصالة على النيب    والتكبري لعدموال تسن الزّيدة يف الذكر على التسمية  
 . ألنه غري الئق ابملقام

عند الذبح،    -صلى هللا عليه وسلم-يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول هللا  وقال النووي: "
 ...  يكره  وفيه وجه البن أيب هريرة أنه ال يستحب وال...  نص عليه الشافعي  يف األم 
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"  ال يذكر عند الذبح إال هللا وحده : و ذهبنا ونقل القاضي عياض عن مالك وسائر العلماء كراهتها، قالواهذا م
 [383/ 8]اجملموع شرح املهذب 

، وال أكره الصالة على ويقول الرجل على ذبيحته: ابسم هللا  ،وأحب أن يوجه الذبيحة إىل القبلةوالذي يف األم: "
 [8/392" ]األم -صلى هللا عليه وسلم-هللا   رسول

صليت مع النيب  قال: )  -رضي هللا عنه-  حلديث جابر   ، ذبح األضحية أو العقيقة من هي لهأن يسمي عند    -9
لهم هذا بسم هللا وهللا أكرب، الفقال:    ،عيد األضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذحبه  -صلى هللا عليه وسلم-

 ، وصححه األلباين[ 1521، ت 2810، د 14423]حم ( عين وعمن مل يضح من أميت
  ،األضحى ابملصلى  -صلى هللا عليه وسلم-شهدت مع النيب  : )قال  -رضي هللا عنه-جابر بن عبد هللا  وعن  

بسم هللا وهللا    :وقال  ،بيده  -صلى هللا عليه وسلم-فأيت بكبش فذحبه رسول هللا    ،فلما قضى خطبته نزل عن منربه
 ، وصححه األلباين واألرنؤوط[2810، د  1521، ت  14423( ]حم  هذا عين وعمن مل يضح من أميت  ،أكرب

اشرتى كبشني مسينني   ،كان إذا ضحى  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  : )أن  -رضي هللا عنه-وعن أيب رافع  
اللهم   :مث يقول  ، يف مصاله فذحبه بنفسه ابملديةفإذا صلى وخطب الناس أتى أبحدمها وهو قائم    ،أقرنني أملحني

هذا   :ويقول  ،مث يؤتى ابآلخر فيذحبه بنفسه  ،وشهد يل ابلبالغ  ،إن هذا عن أميت مجيعا ممن شهد لك ابلتوحيد
فمكثنا سنني ليس رجل من بين هاشم   ، وأيكل هو وأهله منهما   ، فيطعمهما مجيعا املساكني  ، عن حممد وآل حممد

املؤنة برسول هللا  قد كفاه هللا  ،يضحي وفيه زهري بن حممد  ،  26649حم  ](  رموالغ    -صلى هللا عليه وسلم- 
"،  ليس بقوي"ابن عقيل:  "، وقال  ذو مناكريالتميمي، وهو يف التقريب: صدوق سيء احلفظ، وقال الذهيب: "

، وقال التلخيص احلبريوسكت عنه يف  ،  4/24جممع الزوائد  يف  اهليثمي  حسنه  واحلديث    ،زهريا  ابن معني  ضعفو 
 [ 6461السلسلة الضعيفة ( اخل احلديث، فيطعمهما مجيعا"، وضعف زّيدة )منكر هبذا التمام األلباين: "

)إمنا األعمال ابلنيات، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:  وإذا ذحبها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية؛  
 . وإمنا لكل امرئ ما نوى(
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صلى هللا عليه -ن رسول هللا  : )أ-رضي هللا عنها-، فعن عائشة  ذبح األضحية ابلقبولأن يدعو عند    -10
 ! ّي عائشة  :فقال هلا  ،يت به ليضحي بهفأ    ،أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ويربك يف سواد وينظر يف سواد  -وسلم

  ، ابسم هللا   : مث قال  ، مث أخذها وأخذ الكبش فأضجعه مث ذحبه  ،ت  ل  ع  ف  ف     ، اشحذيها حبجر  :مث قال  ، هلمي املدية
 [1967( ]م مث ضحى به ،ومن أمة حممد ،اللهم تقبل من حممد وآل حممد

 .أو أبنه على التقدمي والتأخري ، متأول مبعىن: مث شرع يف ذحبه أو هيأه للذبح (مث ذحبه مث قال: بسم هللا)وقوهلا:  
 مكروهات الذكاة 

إبحداد الشفرة وملا فيه من تعذيب احليوان،    -صلى هللا عليه وسلم-ملخالفة أمر النيب    ،آبلة كالة أن يذكيها    -1
 وقيل: حيرم ذلك. 

صلى هللا عليه -أمر رسول هللا قال: ) -رضي هللا عنهما-بن عمر حلديث ا ،أن حيد السكني والبهيمة تنظر -2
 ( ]سبق خترجيه[ زجهِ ذبح أحدكم فلي   إذا : وقال ،وأن توارى عن البهائم ،فارحبد الشِّ  -وسلم

ألهنا تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو    إليها، هكذا قال أهل العلم، وذلك أن يذكيها واألخرى تنظر    -3
ذبح، فإهنا تشعر بذلك كما هو مشاهد، فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن مل ير السبب 

 الذي نفرت منه. 
أن ال يفعل ما يؤملها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها، أو يبدأ بسلخها، أو يقطع شيئا من أعضائها    -4
ل أن متوت، وقيل: حيرم ذلك، وهو الصحيح ملا فيه من األمل الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة، وعلى هذا قب

 فلو شرع يف سلخها مث حتركت وجب عليه أن ميسك حىت يتيقن موهتا. 

ترك ومل يذكروا دليال يوجب الكراهة، واألصل عدمها، و احلنابلة  أن يوجهها إىل غري القبلة عند الذبح، ذكره    -5
وإال لقلنا: إن كل من ترك شيئا من   ،الكراهة؛ ألن الكراهة حكم وجودي حيتاج إىل دليل  املستحب ال يلزم منه

املستحبات لزم أن يكون فاعال مكروها، وال شك أن األوىل توجيه الذبيحة إىل القبلة السيما الذبح الذي يتقرب 
 به إىل هللا كاألضحية. 
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 ابب الصيد
  ، يطلق على اقتناص احليوان، ويراد به الفعل، ويراد به املفعول، فصاد يصيد صيدا مصدر    لصيد يف األصل:** ا

 ويطلق أيضا على املصيد.، م غري متوحش حالال أكله أم حمرماسواء كان برّي أم حبرّي متوحشا أ
 [15/557]شرح املشيقح  اقتناص حيوان حالل متوحش طبعا غري مقدور عليه.وقد عرفه احلنابلة أبنه 

ألن اإلنسان يذكي احليوان وهو مطمئن، وعلى    ، خرج به الذكاة، فإهنا ليست اقتناصا  (اقتناص فخرج بقوهلم )
 سهولة ويسر. 

 وما ليس حبيوان.   يدخل فيه حيوان الرب والبحر واحليواانت والطيور، وخرج اآلدمي (حيوان وقوهلم )
 من احليواانت. كاخلنزير والسباع، واملستقذرات به احليوان الذي ال حيل أكله  وقوهلم )حالل( 

 من غري املأكول، فإن اإلنسان وإن صاده ابلسالح فليس بصيد شرعا.  احرتاز (مأكولوقوهلم )
من غري املتوحش، إال أنه سبق أن ما ند من األهلي فحكمه حكم الصيد، أي حكم   احرتاز  (متوحشوقوهلم )

 املتوحش. 
 حكم الصيد

 ، اإلابحة والكراهة والتحرمي:ثالثة ** الصيد له أحكام
ذا اثبت ابلكتاب ، وهإذا كان القصد منه دفع احلاجة واالنتفاع بلحمه  -وهو األصل- يكون الصيد مباحا    أوال:

وأما السنة فوردت {،  قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني}  والسنة، واإلمجاع؛ فمن الكتاب قوله
 . مهااخلشين، املتفق عليهما وسيأيت ذكر  نها حديث عدي بن حامت، وأيب ثعلبةأحاديث كثرية مشتهرة م

 . وأما اإلمجاع فقد قام على إابحة الصيد
ألنه يشغل عما هو أنفع منه من األعمال    ؛إذا كان القصد منه التلهي به واللعب واملفاخرةيكون مكروها    اثنيا:

  - رضي هللا عنهما-، وقد جاء يف حديث ابن عباس  ومهمة اإلنسان يف هذه احلياة أرفع من هذا  ،الدينية والدنيوية
( ومن أتى أبواب السلطان افتنت  ،ومن اتبع الصيد غفل  ،البادية جفا   -ويف رواية: من بدا-من سكن  مرفوعا: )
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  ، 3/346اآلداب الشرعية  "،  إسناده جيد"قال ابن مفلح:  ، و 4309، ن  2859د  ،  2256، ت  3352]حم  
 وصححه األلباين، وحسنه األرنؤوط[

 [ 99/ 15" ]الشرح املمتع  ولو قيل بتحرميه لكان له وجه؛ ألنه عبث، وإضاعة مال، وإضاعة وقتقال شيخنا: "
 يكون حمرما يف حالني:   اثلثا: 

 . لناس ابلعدوان على زروعهم وبساتينهم وأمواهلمإذا ترتب عليه ظلم لاحلال األول: 
، وقال ا أان جعلنا حرما أمنا{ أومل يرو ، كما يف تعاىل }صيد يف احلرم أو يف حالة اإلحرامالثانية: إذا كان الاحلال  
 نتم حرم{ أ}ّي أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد و تعاىل 

ال هجرة :  يوم افتتح مكة  -صلى هللا عليه وسلم-  قال النيب):  قال  -رضي هللا عنهما-ابن عباس  ويف حديث  
فإن هذا بلد حرم هللا يوم خلق السموات واألرض وهو حرام حبرمة هللا إىل ،  ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا

،  فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامةيوم القيامة وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي ومل حيل يل إال ساعة من هنار  
ّي رسول هللا إال :  قال العباس،  وال يلتقط لقطته إال من عرفها وال خيتلى خالها  وال ينفر صيدهال يعضد شوكه  

 [  1353م ، 1834خ ( ]إال اإلذخر: قال، اإلذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم
، وقد خص النيب نفري حترمي اإلتالف من ابب أوىلفيستفاد من النهي عن الت  ،وتنفري الصيد إزعاجه عن موضعه

احلل مخس فواسق يقتلن يف  مرفوعا: )  -رضي هللا عنها-عائشة  املؤذّيت كما يف حديث    -صلى هللا عليه وسلم-
وهو كل عاد مفرتس كالسبع -  والكلب العقور  -ويف رواية الغراب األبقع- والغراب  ّي  د  الفأرة والعقرب واحل    ،احلرمو 

 [، ويف رواية ملسلم ذكر )احلية( بدل )العقرب(.1198، م  3314( ]خ -والنمر
 شروط حل الصيد

،  فاملقدور عليه ال يباح إال بذكاة،  مقدور عليه وغري مقدور عليه:  احليوان الذي يباح أكله ينقسم إىل قسمني**  
 وغري املقدور عليه له بعد إصابته حالتان: 

فأخذ    ،ألنه صار مقدورا عليه  ؛ففي هذه احلالة ال حيل أكله إال بذكاة  ،أن يدرك وفيه حياة مستقرة  احلالة األوىل:
 ، وقد سبق بيان معىن احلياة املستقرة.  فال بد فيه من الذكاة املعتربة بشروطها السابقة ،حكم احليوان األهلي
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ما أهل لغري هللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية  قوله تعاىل: }حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير و ودليل ذلك  
 والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم{ فاستثىن املذكى، فإذا أدركته وفيه حياة وذحبته فإنه حيل. 

أن ميوت ابالصطياد، أو يدرك وفيه حياة غري مستقرة، أو فيه حياة مستقرة، لكن ال يتسع الوقت   احلال الثانية:
 . هذه احلالة تكون إصابته آبلة االصطياد قائمة مقام ذكاته فيحل أكله ابلشروط اآلتية ففيلتذكيته، 

فإن مل يتسع الزمان لذكاته حىت ،  ، نظرت فلم يذحبه حىت مات   ،إن أدركه وفيه حياة مستقرةقال ابن قدامة: "
 .  قادر على أن يذكيهرتكه عمدا وهو أو ي ،: أيكله ما مل يتوان يف ذكاتهقال قتادة، حل أيضا ،مات 

،  فتعلقت إابحته بتذكيته ،؛ ألنه أدركه حيا حياة مستقرةوقال أبو حنيفة: ال حيل... وحنوه قول مالك والشافعي  
 .  كما لو اتسع الزمان

 .  ، كالذي قتلهفكان عقره ذكاته ،ومل يتسع هلا الزمان  ،أنه مل يقدر على ذكاته بوجه ينسب فيه إىل التفريط ،ولنا
 [ 9/373." ]املغين  فلم يدركه حىت مات مل يبح  ، وأمكنته ذكاته  ،و أدركه وفيه حياة مستقرة يعيش هبا طويال ول ...  

 الشرط األول: أن يكون الصائد من أهل الذكاة
فالعقل يعين به أن  ،  -مها العقل والدين و -شرطان اللذان يشرتطان يف الذابح  ال** فيشرتط أن يتوفر يف الصائد  

فال  ،  والدين يعين به أن يكون مسلما أو كتابيا  ، سكران وال جمنون وال يكون طفال دون التمييزيكون مميزا غري  
الوثين واجملوسي واملرتد الذكاة  ؛حيل صيد  أقيم مقام  املذكي،  ألن االصطياد  مبنزلة  الصائد  فيه    ، واعترب  فتشرتط 

 األهلية اليت اشرتطت يف املذكي على ما سبق بيانه. 
 حية اآللة للصيد الشرط الثاني: صال

 ** آلة الصيد على نوعني:  
كالرماح والسيوف والسهام وما جرى جمراها مما جيرح حبدة كرصاص    ،ما يرمى به الصيد من كل حمدد  النوع األول:

 البنادق املعروفة اليوم. 
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الكبري   الشرح  الدسوقي على  الثامنة ]حاشية  املائة  البارود يف وسط  به حبدوث  الرمي  [، 2/103وقد حدث 
ألهنا تقتله بثقلها فرتضه وتكسره   ؛ال حيل ما قتلته، فهذه  خبالف البندق الذي هو عبارة عن طينة مدورة يرمي هبا

 لنفوذ ومها أقوى من السالح.وأما رصاص البنادق املعروفة اليوم فيقتل ابخلرق وا، فهو وقيذ
ألن اجلرح به حيصل ابإلحراق والثقل بواسطة اندفاعه ؛  أفىت بعض احلنفية بعدم حل ما قتل برمي الرصاصوقد  

دورة ال تزال يرمى هبا إىل ولعله يعين بذلك نوعا من الرصاص يتكون من قطع صغرية م،  العنيف إذ ليس له حد
 ال وجه لتحرمي ما قتل به. أما الرصاص املعروف اليوم ف، اليوم

 :قال الشيخ عبد القادر الفاسي
 وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا 

 [2/429]منار السبيل  أفىت به والدان األواه ... وانعقد اإلمجاع من فتواه
 ده وكونه غري سن وظفر كما تقدم.هنا ما يشرتط يف آلة الذكاة من كونه يقتل حب ويشرتط يف احملدد

 صيد مبحدد وأصابه حبده فقتله حل. فإذا رمي ال
رضي هللا  -بن حامت  حلديث عدي ؛ بغري حده فقتله مل حيلأو مبا له حد فأصابه   ،وإن رماه مبا ال حد له كاحلجر

وإذا   ،إذا أصبت حبده فكلقال:    ؟راضع  عن صيد املِ   -يه وسلمصلى هللا عل -  سألت رسول هللا: )قال  -عنه
وقد علل يف ،  واملعراض: عصا رأسها حمدد  [1929، م  5476( ]خ  فال أتكل،  فإنه وقيذفقتل  ضه  ر  أصبت بع  

 .احلديث أبنه وقيذ وذلك ألنه ليس يف معىن السهم بل هو يف معىن احلجر وغريه من املثقالت 
 فذكاه حل، كما سبق. أدركه وفيه حياة، بعرض الرمح، لكن ن أصابه فإ

 ولو أخذ سنا ورمى به وقتل جبرحه مل حيل؛ للنهي عن السن والظفر.
؛ ألن هذه ، وكذلك لو غصب سهما ورمى به حلوال يشرتط أن تكون حالال، فلو جعل سهما من الذهب حل

 اآللة جارحة. 
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}يسألونك ماذا أحل هلم قل   لقوله تعاىل  ،باع والكالب والطريوهي الكواسب من الس   ،اجلوارح  :النوع الثاين 
كن عليكم واذكروا اسم أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم هللا فكلوا مما أمس 

 وهي نوعان: ، هللا عليه{
 .ما يصيد بنابه كالكلب والفهد النوع األول:
يباح ، والصيد هبا موضع خالف بني العلماء، فاجلمهور على أنه  صقر والبازيما يصيد مبخلبه كال  النوع الثاين: 

تعاىل: }وما ، واستدلوا بقوله  االصطياد جبميع اجلوارح املعلمة من الكالب والطيور كالبازي والصقر والشاهني 
 وهذا يشمل الطري.  ،واجلوارح: الكواسب من سباع البهائم ،علمتم من اجلوارح{

وما صاده غريها ال حيل إال ما    ، ابلكالب فقطيكون  وقد حكي عن بعض السلف كمجاهد أن االصطياد إمنا  
م  واملكلب معلِّ   ،فقوله: }مكلبني{ حال  ،تعاىل: }وما علمتم من اجلوارح مكلبني{، واستدلوا بقوله  منه  يذك

االصطياد  لكيفية  دون غري ،  الكالب  الكالب  املراد  أن  على  داللة  ذلك  السباعففي  من  القرآن ها  ]أحكام   .
 [9/371، املغين 2/444للجصاص 

، وإمنا هو من ذكر قوله: }مكلبني{ ال يستفاد منه قصر احلكم على الكالب والراجح هو مذهب اجلمهور؛ ألن  
 بعض ألفاظ العام حبكم ال خيالف العام.  

ب، يعين األخذ والقتل، وقيل: معناه  ل  ك  قيل: معناه معلمينهن ال  وقوله تعاىل: }مكلبني{قال شيخنا رمحه هللا: "
 مغرين هلن. 

فكأنه قال: وما علمتم معلمني،    ،}وما علمتم{  { حاال مؤكدة لعاملها، وهو قوله}مكلبني  فعلى األول يكون قوله
والفائدة منها اإلشارة إىل أن هذا املعلم ال بد أن يكون عنده علم وحذق يف تعليم هذه اجلوارح، فيكون مكلبا،  

 [ 15/108" ]الشرح املمتع  ذا علم ابلتكليب.يعين

ي الكواسبشرتط يف  **  الشرط ال خالف فيه،  التعليم   نوعي  تعاىل: }وما علمتم من اجلوارح ،  وهذا  لقوله 
 ، وسيأيت تفصيل ذلك يف املسائل اآلتية. مكلبني تعلموهنن مما علمكم هللا{

 يتبني أبمور:  ** تعليم ما يصيد بنابه
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ومعىن ذلك أنه إذا أغراه صاحبه ابلصيد بصياحه    ،أن يسرتسل إذا أرسله صاحبه يف طلب الصيد  األول:األمر  
 به، أو أشالئه مثال هاج لذلك وانبعث لطلبه.

 والزجر هنا معناه الصياح ابجلارح ويكون ألحد غرضني:، أن يزجر إذا زجر األمر الثاين:
رب قبل إرساله أو رؤيته الصيد عند احلنابلة ووجه يف مذهب وهذا يعت،  يكون لطلب وقوفه وكفه عن العدو  -1

 واألصح عندهم يعترب ذلك مطلقا قبل اإلرسال وبعده، الشافعية
بنفسه فتنبه له صاحبه فزجره كما إذا اسرتسل    ،يكون الزجر إلغراء اجلارح بزّيدة العدو يف طلب الصيد  –  2

 .لذلك 
 . اعتبارمهات املذاهب األربعة على وهذان األمران اتفق

 مذهب اجلمهور. كل منه مل يبح وهو فإن أ ،أن ال أيكل من الصيد إذا أمسكه األمر الثالث:
 .أنه يباح ما أكل منه اجلارح ولو أكل جلهوهو رواية عن اإلمام أمحد وعند املالكية 

سألت قال: )  -رضي هللا عنه-اشرتاط عدم األكل يف تعليم الكلب حبديث عدي بن حامت  واستدل اجلمهور على  
وذكرت   ،إذا أرسلت كالبك املعلمة  :فقال  ،إان قوم نصيد هبذه الكالب   :قلت  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

 ،أمسكه على نفسه  فإين أخاف أن يكون إمنا   ،إال أن أيكل الكلب  ،فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن  ، اسم هللا
 [1929، م 5483( ]خ وإن خالطها كالب من غريها فال أتكل

 }فكلوا مما أمسكن عليكم{ وهذا مما مل ميسك علينا بل على نفسه.واستدلوا بقوله تعاىل 
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم هللا فكل مرفوعا: )  -رضي هللا عنه-اخلشين  أيب ثعلبة  واستدل املالكية حبديث  

الدراية  ، وقواه احلافظ ابن حجر يف  364/1إرشاد الفقيه  ، وصححه ابن كثري يف  2852د  نه( ]وإن أكل م
، وحسنه ابن امللقن والنووي وابن عبد اهلادي، وضعفه ابن حزم، وقال الذهيب: "منكر"، وقال األلباين: 2/254

 "منكر"[
 وبني هذا احلديث الدال على اجلواز.مجعا بينه ، دي أبنه حممول على كراهة التنزيهوأجابوا عن حديث ع
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التصريح ابلتعليل يف احلديث خبوف اإلمساك على نفسه يتناسب مع  فقد جعل   ،ونوقش هذا اجلمع أبنه ال 
 .الشارع أكله منه عالمة على أنه أمسك لنفسه ال لصاحبه فال يعدل عن ذلك 

داود  يحني، أما حديث أيب داود ففيها إسناده  وال سبيل هنا إال الرتجيح بني الدليلني، فيقدم ما أخرجاه يف الصح
 " ، وليس ابلقوييكتب حديثه ، وهو يف التقريب: "صدوق خيطيء"، وقال العجلي:"بن عمر األودي الدمشقي

ال أحسب هذه اخلصال تعترب يف مسألة عدم األكل، وهلذا قال ابن قدامة: " ** خيتلف احلكم فيما يصيد بنابه 
 . الذي جييب صاحبه إذا دعاه، وينزجر إذا زجرهفإنه ؛ يف غري الكلب

متعلما، فيكون التعليم يف حقه ترك األكل خاصة، أو ما يعده به أهل العرف   وإن عدّ ،  والفهد ال جييب داعيا
 [10/431" ]اإلنصاف معلما

إنه من جنس تعليم والتحقيق أن املرجع يف تعليم الفهد إىل أهل اخلربة، فإن قالوا:  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "
[، وسيأيت  5/550" ]الفتاوى الكربى وإن قالوا إنه تعلم برتك األكل كالكلب أحلق به ،أحلق به ،الصقر ابألكل

 أن الصيد بسباع الطري ال يشرتط فيه ترك األكل.
اجلارح ابشرتاط أن ال أيكل الكلب  القائلني  ومعىن املسألة أنه عند  ؟  ترك األكل هل يعترب يف الكلب تكرار**  

 أم ال؟ فيه خالف بني العلماء:  هل يعترب تكرار ذلك منه، من الصيد
فعلى  ،  ألنه تعلم صفة أشبه سائر الصنائع  ؛ال يعترب تكرر ترك األكل منه  أنه   وهو مذهب احلنابلة  القول األول:

 هذا يكفي تركه األكل مرة واحدة. 
حبيث   ،أنه يشرتط تكرر ترك األكل منهوهو األقرب    حنيفةلشافعية وأحد القولني أليب  وهو مذهب ا  القول الثاين:

لتكرار فهذا القول يشرتط ا،  ويغلب على الظن أتدب اجلارحة ومصريها معلمة  ،يقول أهل اخلربة أنه صار معلما
 ا حيصل بتقرير أهلوهذ ،واملقصود معرفة انضباط التعلم ،ألن التقدير مل يرد فيه دليل؛ من غري تقدير مبرات معينة

 .اخلربة والعرف
ووجه هذا القول ،  ات ثالث مر يشرتط تكرر ترك األكل  وهو مذهب احلنفية وقول عند احلنابلة أنه    القول الثالث:

  ؛ فإذا تركه ثالاث دل على أنه صار عادة له ،فلعله ترك األكل مرة أو مرتني شبعا ،أن ما دون الثالث فيه احتمال
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الثالث مدة ضربت لالختبار وإب  العلم دون    ،األعذار كما يف مدة اخليار الء  ألن  يقع أمارة على  الكثري  وألن 
 . واجلمع هو الكثري وأدانه الثالث فقدر هبا ،القليل

أنه جيوز االصطياد ابجلوارح املعلمة ؟ اتفق العلماء على  ال جيوز االصطياد به  هل يستثىن من الكالب شيء**  
 اختلفوا يف حكم االصطياد به على قولني:، فإال الكلب األسود البهيم وهو الذي ال بياض فيه

اجلمهور، واستدلوا بعموم النصوص، فال يستثىن من الكالب شيء، ويف إابحة صيده وهو قول    القول األول:
 إمنا تصيد أبمر مالكها، فهي كاآللة.  اجلارحة و ومل يقيده، واملقام يقتضي البيان، (، إذا أرسلت كلبك احلديث: )

 مذهب احلنابلة، واستدلوا ما أييت:  وهو  ، حترمي ما صيد ابلكلب األسود البهيم القول الثاين:
 .أنه كلب حيرم اقتناؤه فلم يبح صيده كغري املعلم -1
صلى -   ن النيب: )أقال  -رضي هللا عنه-  حديث جابر أمر بقتله، كما يف    -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -2

عليكم ابألسود البهيم ذي النقطتني فإنه شيطان(    :وقال  ،مث هنى عن قتلها  ،أمر بقتل الكالب   -هللا عليه وسلم
يف قطع الصالة مرفوعا: )الكلب األسود شيطان(    - رضي هللا عنه-، ويف حديث أيب ذر  [ 1572، م  1572م  ]

كما يقال إذا رأيت صاحب السالح فاقتله فإنه    ،ة عليهوالسواد عالم،  فعلل األمر بقتله أبنه شيطان [،  510]م  
 . وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده، فالعلة الردة ،مرتد

 وأجابوا عن أدلة اجلمهور أبهنا عامة خمصوصة.  
قور منها  فال حيل قتل الكالب إال الع   ،وأبن األمر ابلقتل منسوخ،  ال يلزم من األمر بقتله حترمي صيدهورد أبنه  

 . خاصة 
ي ألن األمر بقتله يستدع   ؛إال أن أدرك وهو حي وذكي  ،ما صاده الكلب األسودواألظهر هو القول الثاين، وهو  

 واستعماله للصيد فيه إبقاء له وتقريب وهذا ينايف املقصود من قتله. ، املبادرة إبتالفه والتنفري منه
 فيه خالف بني العلماء:   الصيد؟ ** هل يشرتط يف سباع الطري أال أتكل من 

، واستدلوا أكل مل حيل ما أكل منهوهذا مذهب الشافعية أنه يشرتط أال أتكل سباع الطري، فلو    القول األول:
 .جارحة الكالب ابلقياس على 
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مث    أو ابزما علمت من كلب  مرفوعا: )  -رضي هللا عنه-وقد جاء يف بعض رواّيت حديث عدي بن حامت  
 ، وقال األلباين يف هذه الزّيدة إهنا منكرة[ 2851( ]د اسم هللا فكل مما أمسك عليك أرسلته وذكرت 

 ، وقد خالف فيها احلفاظ.  جمالد ابن سعيد وهو ضعيف ابتفاقهموذكر البازي يف احلديث من رواية 
بدن ، فطريا بني جوارح الكالب وجوارح الألن هناك فارقوهو مذهب اجلمهور أنه ال يشرتط ذلك؛    القول الثاين:

 ن الكلب حيتمله فيضرب ليرتكه. وبد ،البازي ال حيتمل الضرب حىت يرتك األكل
 فيه خالف بني العلماء:   ؟يشرتط حلل ما قتله اجلارح أن جيرحه** هل 

فال بد أن   ،ألنه موقوذه أشبه ما لو قتله حبجر ؛ فإن قتله خبنقه أو بصدمته مل يبحأنه يشرتط ذلك،  القول األول:
، وقد قيل يف تفسري قوله تعاىل }وما علمتم من اجلوارح{ أي اليت أي موضع بنابه أو ظفره أو خملبه  جيرحه يف

 اجلمهور.  مذهب وهذا جترح بناب أو خملب، وألنه يشبه القتل بعرض السهم، 
، وهو رواية عن اإلمام الشافعيةعند  وهو األصح  ن أيب حنيفة،  أنه ال يشرتط ذلك، وهو رواية ع  القول الثاين:

وألنه ال    ،وعموم األحاديث  ،}فكلوا مما أمسكن عليكم{  قوله تعاىلأمحد، ومذهب الظاهرية، واستدلوا بعموم  
 ميكن تعليم الكلب اجلرح واهنار الدم فسقط اعتباره كما سقط العقر يف حمل الذكاة. 

إين    !قلت ّي رسول هللا قال: )  -رضي هللا عنه -وقد ثبت يف حديث عدي بن حامت    والصحيح هو القول الثاين، 
إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم هللا عليه   :فقال  ؟أرسل الكالب املعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم هللا عليه

[، ويف رواية:  1929، م  5483( ]خ  ما مل يشركها كلب ليس معها  ،وإن قتلن  :قال  ؟وإن قتلن  :قلت  ،فكل
 )وإن قتلن، إال أن أيكل الكلب، فإن أكل فال أتكل(

 ،إذا أرسلت كلبك   :قال  ،إان أهل صيد  !قلت ّي رسول هللا)  :قال  -رضي هللا عنه-ثعلبة اخلشين  ويف حديث أيب  
،  1464، ت  17279( ]حم  وإن قتل  :قال  ؟وإن قتل  :قلت  ،عليك فكل  ك  فأمس    ،وذكرت اسم هللا عليه

 الرتمذي: "حسن صحيح"، وصححه األلباين[ وقال 



57 

 

،  1/540، املدونة  9/113، اجملموع  6/161وبناء على ذلك يكون ذلك مستثىن يف الصيد ختفيفا. ]احمللى  
،  52،  5/44، بدائع الصنائع  3/124، املنتقى شرح املوطأ  2/443، أحكام القرآن للجصاص  8/390األم  

 [ 19/61، احلاوي الكبري 10/432اإلنصاف 

لعاب فيه خالف بني العلماء، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "  إمساك الكلب؟الصيد من  ** هل جيب غسل  
صلى - ألن النيب  ،  وهو أحد الروايتني عن أمحد،  الكلب إذا أصاب الصيد مل جيب غسله يف أظهر قويل العلماء

وأمر بغسله يف غري موضع  ،  وضع احلاجةفقد عفا عن الكلب يف م،  مل أيمر أحدا بغسل ذلك   -هللا عليه وسلم
 [1/264" ]الفتاوى الكربى  فدل على أن الشارع راعى مصلحة اخللق وحاجتهم، احلاجة

  قاصدا أن يرسل اآللة الشرط الثالث:
، وقد سبق حديث قاصدا للصيد،  سواء كانت جارحة أو حمددة** يشرتط عند األئمة األربعة أن يرسل األلة  

إان قوم نصيد هبذه    :قلت  -صلى هللا عليه وسلم-سألت رسول هللا  قال: )  -رضي هللا عنه-عدي بن حامت  
إال أن أيكل   ،فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن  ،وذكرت اسم هللا  ،إذا أرسلت كالبك املعلمة  :فقال  ،الكالب 
،  5483( ]خ  ها فال أتكلوإن خالطها كالب من غري   ،فإين أخاف أن يكون إمنا أمسكه على نفسه  ،الكلب

 [، ففيه أنه يشرتط اإلرسال مع القصد. 1929م 
ألنه مل يقصد   ؛ أو رمى به إىل فوق رأسه فوقع على صيد فقتله مل يبح ،فأصاب صيدا  ،فلو رمى سهما إىل غرض

 فأشبه من نصب سكينا فذحبت شاه.  ، برميه عينا
هلذا لو أنه رمى على فرق من الطري، وأصاب  و ،  ألنه قصد الصيد،  لكن لو مسى على صيد فأصاب غريه حل

 [15/100. ]الشرح املمتع عشرة مجيعا حتل؛ ألنه قصد الصيد
ومثل ذلك لو أرسل كلبا على صيد فقتل غريه حل؛ ألن املعترب أن يرسله على صيد وقد وجد، وألن التعيني ليس 

 بشرط يف الصيد.
اليت   اجلهة  يف  إصابته  الشافعية  بعض  املشيقح واشرتط  ]شرح  حيل.  ال  أنه  إىل  املالكية  وذهب  فيها،  أرسل 

10/571] 
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ألن اإلرسال ، و رساللفقدان الشرط وهو اإلاجلمهور؛    مل حيل عند  اسرتسل الكلب بنفسه فقتل صيدا** إذا  
 . بدليل أهنا اعتربت معه التسمية ،التذكيةمقام يقوم 

إرسال له يف هو يف حقيقته  ألن إخراجه للصيد  ؛  احلالةما قتله من الصيد يف هذه    حيل وقال بعض العلماء إنه  
 .القول األول، واألحوط هو اجلملة

ومسى فزاد يف عدوه وقتل الصيد فهل حيل؟ للعلماء يف إذا اسرتسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه  **  
 ذلك قوالن: 
زجره أثر يف عدوه فصار كما  ر؛ ألن  ، وهو مذهب اجلمهو حيل ما قتله من الصيد يف هذه احلالهأنه    القول األول:

 .الكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه، وكما لو صال لو أرسله
واإلغراء ،  الجتماع االسرتسال املانع؛  الشافعيةمذهب  وهو  ،  أنه ال حيل ما قتله اجلارح يف هذه احلالة  القول الثاين:

 . املبيح فغلب جانب املنع
 .القول األول لوجود النية والتسمية واإلغراء الذي صار له أثر يف عدو الكلبوالراجح هو 

،  ألنه أرسله على غري صيد، فال حيل عند اجلمهور؛  فقتله  اً فاعرتض صيد  إذا أرسل كلبا وهو ال يرى صيدا**  
 . فعيةالشاعند ضعيف وهو قول لبعض املالكية، ووجه وقيل حيل  ،اسرتسل بنفسه واصطادفال حيل كما لو 

وبني كونه مات   ،-سواء أكانت سهما أو حيواان-  مات بتأثري اآللة املرسلة  إذا تردد األمر بني كون الصيد**  
 ، وتفصيل ذلك فيما أييت: مة خيتلف ابختالف األحوال والصور بتأثري غريها فحك

وال   ، خر ال يعرف حالهووجد مع كلبه كلبا آ  ،فوجد هذا الصيد ميتا  ،إذا أرسل كلبه على صيد  الصورة األوىل:
أو يعلم أن قاتله الكلب   ،أو يعلم أهنما قتاله مجيعا  ،وال يعلم أيهما قتله،  ري هل وجدت فيه شرائط الصيد أوالدي

 ففي هذه احلالة ال يباح الصيد إال أن يدركه حيا فيذكيه.  ،اجملهول
صلى هللا عليه -سألت النيب  )   :قال   -رضي هللا عنه-عدي بن حامت  وهذا مذهب اجلمهور، ويدل لذلك حديث  

أرسل   :قلت  ،فإمنا أمسكه على نفسه  ،وإذا أكل فال أتكل  ،فقال إذا أرسلت كلبك املعلم فقتل فكل  -وسلم
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، م  175( ]خ  لى كلب آخرومل تسم ع   ،فإمنا مسيت على كلبك   ،فال أتكل  :قال  ، كليب فأجد معه كلبا آخر
1929] 

واحتمل أن يكون موته ابإلصابة  ،  فغاب عن عينه مث وجده ميتا  ، إذا رمى الصيد أو أرسل كلبه عليه  الصورة الثانية:
فال  ميتا  وقعد عن طلبه مث وجده    ، إذا توارى عن عينهفاختلف العلماء يف ذلك، فذهب احلنفية إىل أنه  أو بغريها،  

والقياس أنه ال    ،استحساانأيكله  توار عنه أو توارى لكنه مل يقعد عن الطلب حىت وجده فإنه  أما إذا مل يأيكله،  
  ،وحيتمل أنه مات بسبب آخر  ، القياس أنه حيتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمهأيكله، ووجه  

 .حرتاز عنه يف الصيدألن هذا مما ال ميكن اال  ؛ووجه االستحسان أن الضرورة توجب ذلك   ،فال حيل أكله ابلشك 
 .مثال أو العطش اهلوام آخر كيؤكل الحتمال موته بشيء وذهب املالكية إىل أنه ال  

الشافعية الشافعي رمحه هللا:    ،وأما عند  ي"، وألجل ذلك اختلف  ال حيل إال أن يكون خرب فال رأ"فقد قال 
إذا أرسلت يف إحدى رواّيته مرفوعا: )  -رضي هللا عنه-الشافعية، فمنهم من قال حيل، حلديث عدي بن حامت  

وإذا خالط كالاب مل يذكر اسم   ،فإمنا أمسك على نفسه ،وإن أكل فال أتكل، لل فك  ت  ق   و   ك  س  كلبك ومسيت فأم  
وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني    ،فإنك ال تدري أيها قتل  ،هللا عليها فأمسكن وقتلن فال أتكل

[، ويف رواية: )فإن غاب عنك يوما فلم 5485( ]خ  وإن وقع يف املاء فال أتكل  ،ليس به إال أثر سهمك فكل
 . ألنه مل يعرف سبب سواه ؛وألن الظاهر أنه مات منه[؛ 1929جتد فيه إال أثر سهمك فكل( ]م 

إين رميت صيدا، مث تغيب، مرفوعا: )  -وهو اتبعي-زّيد بن أيب مرمي  وقال بعض الشافعية إنه ال حيل، حلديث  
غريب، واحلديث "ال النووي:  ق]  (هوام األرض كثري، ومل أيمره أبكله:  -صلى هللا عليه وسلم-  دته ميتا، فقالفوج

 [9/114اجملموع "، مرسل
وما   ،التفصيل بني ما غاب هنارا فال أبس أبكلهومذهب احلنابلة أنه حيل للحديث السابق، وعن اإلمام أمحد  

 . غاب ليال فال أيكله
أنه  والصحيح مذهب احلن النووي  أنه حيلابلة ورجحه  أثرا لغريه  به  أثره ومل جيد  ، إذا وجد سهمه فيه أو وجد 
 .حالة للحكم على السبب الظاهرللحديث السابق، وإل
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عند احلنابلة  فاملشهور  ،أو تردى من جبل تردّي يقتله مثله ، إذا رمى الصيد فوقع يف ماء يقتله مثله الصورة الثالثة:
وإن وقع يف  : )-صلى هللا عليه وسلم-قوله  لعموم  ،  كانت اجلراحة قاتله أو غري قاتلهأسواء    ،مطلقاأنه ال يؤكل  

 وألنه حيتمل أن املاء أعان على خروج روحة فصار مبنزله ما لوكانت اجلراحة غري قاتله.  ؛املاء فال أتكل(
غري قاتل فال  ه  جرح كان  وبني ما    ،وقع يف املاء  قاتال فيحل ولوه  التفصيل بني ما كان جرحومذهب اجلمهور  

 .حيل
غري جرحه  وما كان    ،وأساس هذا التفصيل أن ما كان جرحه قاتال فهو يف حكم امليت فال يؤثر فيه ما أصابه 

فإنه  قاتل موته ابإلصابة ،  يتعني  القاتل كأن    ،ال  واجلرح  التحرمي،  فيه جانب  فيغلب  فيه  يبني  فيكون مشكوكا 
 . حشوته

إذا مرفوعا: )  -رضي هللا عنه-واألقرب مذهب اجلمهور، وقد جاء يف إحدى رواّيت حديث عدي بن حامت  
قتله فإنك ال تدري املاء    ،إال أن جتده قد وقع يف ماء  ،فإن وجدته قد قتل فكل  ،رميت سهمك فاذكر اسم هللا

كما لو  دل على أننا لو علمنا علم اليقني أنه مات يف اجلرح فإنه حيل،  [، وهذا التعليل ي1929( ]م أو سهمك 
،  10/422، اإلنصاف  379/ 9، املغين  11/224]املبسوط    ويف احلال أخذه.   ،سقط يف املاءرمى الصيد، مث  

 [3/423شرح منتهى اإلرادات 
عند أكثر العلماء،   حل ،فوقع إىل األرض فمات  ،رمى طائرا يف اهلواء أو على شجرة أو جبلإذا  الصورة الرابعة:

وألنه اجتمع  ، {ملرتديةوا}، أو ميوت قبل سقوطه؛ لقوله تعاىل إال أن تكون اجلراحة موحيةوقال املالكية: ال حيل 
 .  ، كما لو غرقفغلب احلظر ،املبيح واحلاظر

كما لو أصاب الصيد   ،فوجب أن حيل  ، منهصيد سقط ابإلصابة سقوطا ال ميكن االحرتاز  ودليل اجلمهور أنه  
 [ 2/18، الفروق 9/380]املغين . فوقع على جنبه

هي يف الطري، حيث ال ميكن االحرتاز من سقوطه على وهذه املسألة خمتلفة عند العلماء عن املسألة السابقة، ف
 [3/423، شرح منتهى اإلرادات 9/128، اجملموع 11/224األرض. ]املبسوط 

 الشرط الرابع: التسمية
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 .يف الذكاة مكما هي عنده،  أهنا سنه مؤكدةوهي شرط عند اجلمهور خالفا للشافعية الذين ذهبوا إىل 
،  هي شرط على الذاكر دون الناسي  مأ  ،على السهم واجلارح وعلى الذاكر والناسيشرط مطلقا  التسمية  هل  **  

 فيه خالف بني العلماء: 
الذاكر والناسي  القول األول: ، وهذا مذهب احلنابلة وهو الصحيح،  ال تسقط حبالف  ،أهنا شرط مطلقا على 

}فكلوا مما امكسن  كقوله تعاىل    ،لتسمية مطلقاواستدلوا بعموم النصوص من الكتاب والسنة الدالة على اشرتاط ا
إذا أرسلت مرفوعا: )  -رضي هللا عنهما-، وحديث أيب ثعلبة وعدي بن حامت  عليكم واذكروا اسم هللا عليه{

 كلبك املعلم وذكرت اسم هللا عليه فكل(
 وقد سبقت مناقشة مسألة التسمية يف شروط التذكية. 

وال يلزم الناسي ذلك يف حالة إرسال   ،لذاكر والناسي يف حاله إرسال اجلارحأهنا شرط مطلقا على ا  القول الثاين:
  ، ووجه ذلك أن السهم آله حقيقية وليس له اختيار فهو مبنزلة السكني خبالف احليوان فإنه يفعل ابختياره   ،السهم

 . أمحداإلمام وهذا القول رواية عن 
الثالث: ،  واملالكية، وهذا مذهب احلنفية  فتسقط سهوا   ، النسيانأن التسمية شرط يف حال الذكر دون    القول 

 ، أميت عن اخلطأعن    -ويف رواية: جتاوز-وضع  إن هللا  )  :مرفوعا  -رضي هللا عنهما-ابن عباس  واستدلوا حبديث  
جمموع  ، وصححه ابن حزم، وحسنه ابن تيمية يف  وحسنه النووي،  2045  جه](  ، وما استكرهوا عليهوالنسيان
، وأنكره اإلمام أمحد  4/177البدر املنري  "،  ، كأنه موضوعمنكر"أبو حامت الرازي:  ، وقال  10/762الفتاوى  

،  2/464التلخيص احلبري  "،  -صلى هللا عليه وسلم-  ليس يروى هذا إال عن احلسن عن النيبجدا، وقال: "
، وصححه 2/361جامع العلوم واحلكم  "،  ولكن له علة...    إسناده صحيح يف ظاهر األمروقال ابن رجب: "

مذكرة األصول "،  قد تلقاه العلماء ابلقبول وله شواهد  أعله أمحد وابن أيب حامت إال أنه"الشنقيطي:  األلباين، وقال  
45] 

 . عن النسيان فيه كالذكاة  يال اجلارحة جرى جمرى التذكية فعفوألن إرس
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سهم، فألقاه ورمى بغريه مل حيل، ، وإذا مسى على  ألنه قصد الصيد؛  ** إذا مسى على صيد فأصاب غريه حل
 خبالف ما لو مسى على سكني، مث ألقاها، وذبح بغريها.

ووجه ذلك أن التسمية يف جانب الصيد واقعة على السهم ال على الصيد؛ لعدم حضور الصيد بني يديه، بل قد 
على السكني، فال يضر ال يصاب الصيد نفسه، أما يف جانب التذكية فإن التسمية واقعة على الذبيحة نفسها ال  

 [ 10/573الذبح بغريها. ]شرح املشيقح 
 


